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Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów w spółce mostowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.06.2015 zawarł umowę przedwstępną (Umowa 
Przedwstępna), dotyczącą nabycia od pięciu osób fizycznych: Jacka Siemieniuk, Tadeusza Topczewskiego, 
Władysława Bojarczyk, Kamila Bezubik, Przemysława Topór i przeniesienia na rzecz Emitenta własności 430 
udziałów spółki pod firmą Budrex-Kobi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka), stanowiących 100% udziału w 
głosach na zgromadzeniu wspólników tej Spółki. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest budowa mostów, przepustów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Umowa ostateczna zostanie zawarta po zgromadzeniu wszelkich wymaganych dokumentów towarzyszących 
transakcji, w tym dotyczących rozliczeń Spółki z właściwymi urzędami i instytucjami, w terminie do dnia 1 lipca 
2015.

Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest nabycie przez Emitenta, w oparciu o przyszłą umowę przyrzeczoną, w/w 
udziałów Spółki za łączną cenę sprzedaży w wysokości 7.800.150 zł (siedem milionów osiemset tysięcy sto 
pięćdziesiąt złotych). Strony ustaliły, że łączna cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu do kwoty 8.000.150,00 zł 
(osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) po spełnieniu zastrzeżonego w umowie warunku.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych.

Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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