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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ZETKAMA S.A.
informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym z Syndykiem masy upadłości TOORA Poland S.A. przedwstępnej
warunkowej umowy sprzedaŜy, w wyniku której emitent nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa TOORA
Poland S.A. zlokalizowaną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której przedmiotem działalności
jest produkcja elementów metalowych. Finalizacja umowy przedwstępnej uzaleŜniona jest od spełnienia
warunków zawieszających, polegających na uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej, na której połoŜony jest nabywany zakład oraz nabyciu od osób trzecich innych
składników majątkowych, koniecznych w ocenie emitenta do prawidłowego funkcjonowania zorganizowanej
części przedsiębiorstwa. Całkowita cena zakupu, która zostanie określona w umowie przenoszącej własność
zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie przekroczy kwoty 11.000.000 zł. Umowa nie przewiduje zapisów
dotyczących kar umownych, a kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest fakt, iŜ maksymalna wartość
przedmiotu umowy przyrzeczonej przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Jednocześnie Zarząd emitenta
informuje o utworzeniu w dniu dzisiejszym spółki celowej MCS sp. z o.o. w organizacji oraz o objęciu w niej
wszystkich udziałów. Zgodnie z zamiarem emitenta i zapisami powołanej przedwstępnej warunkowej umowy
sprzedaŜy ww. spółka celowa wstąpi w prawa i obowiązki emitenta wynikające z powołanej umowy i jako jego
spółka zaleŜna będzie prowadziła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która zostanie nabyta na podstawie
wyŜej opisanej umowy.
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