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Temat

Umowa zakupu 85% udziałów spółki budownictwa drogowego PRDiM Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia br. podpisał umowę dotyczącą nabycia od Skarbu 
Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 85% udziałów (tj. 25.500 udziałów) stanowiących 85%  głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o. („PRDiM”). 

PRDiM jest spółką powstałą w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. UNIBEP S.A. nabył udziały 
spółki w związku z wygraniem aukcji ustnej zorganizowanej przez Ministra Skarbu państwa zgodnie z Ustawą o 
komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2009 r. Nr 34, poz. 
264, Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1054). Emitent informował o tym zdarzeniu Raportem biezącym Nr 67/2009 z dnia 
22 grudnia 2009 r.

Cena zakupionych przez UNIBEP S.A. udziałów wyniosła 5.100.000 PLN.

PRDiM to regionalna firma specjalizująca się w budownictwie drogowo-mostowym oraz pracach inżynieryjnych w 
tym wodno-kanalizacyjnych. Firma posiada własny plac składowy kruszyw oraz wytwórnię mas bitumicznych.

Zakup udziałów PRDiM jest kolejnym krokiem (po zakupie w miesiącu kwietniu br. wytwórni mas bitumicznych w 
miejscowości Repki pod Ostrołęką) związanym z realizacją strategii Emitenta w sektorze budownictwa drogowego
oraz umożliwi dalsze rozszerzenie obszaru terytorialnego działania.

Nie istnieją żadne powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy zbywającym a nabywającym przedmiotowe 
aktywa.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium okreś lania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 45 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych. Nabywane aktywa nie są aktywami o znaczącej wartości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 
dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).
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