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Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 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 oraz w związku z raportami
bieŜącymi nr 13, 15 i 18, Zarząd ZETKAMA S.A. informuje, Ŝe w dniu 18 czerwca 2009
roku jednoosobowa spółka zaleŜna emitenta MCS sp. z o.o. wstąpiła w prawa i obowiązki
ZETKAMA S.A. z umowy przedwstępnej zawartej z syndykiem masy upadłości w dniu 26
marca 2009 roku ( o której emitent informował w raporcie bieŜącym nr 13). Następnie Spółka
MCS sp. z o.o. wobec spełnienia się warunku przewidzianego w umowie przedwstępnej w
postaci uzyskania zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz
rezygnując z drugiego warunku w postaci uprzedniego nabycia od firmy leasingowej
niektórych maszyn znajdujących się na terenie zakładu w śorach (które to maszyny zostaną
zakupione do końca bieŜącego miesiąca) w wykonaniu powołanej umowy przedwstępnej,
zawarła w dniu wczorajszym z Syndykiem masy upadłości TOORA Poland S.A. umowę
sprzedaŜy zorganizowanej części przedsiębiorstwa TOORA Poland S.A. zlokalizowanej w
śorach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której przedmiotem
działalności jest produkcja elementów metalowych. W skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość o łącznej powierzchni około 3,5 ha zabudowana
m.in wolnostojącym budynkiem hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową,
o łącznej powierzchni uŜytkowej 9.194,49 m2 a takŜe maszyny i urządzenia pozwalające na
samodzielne funkcjonowanie nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z
zawarciem umowy spółka MCS sp. z o.o. przejęła w trybie art. 231 Kodeksu pracy 116
pracowników zatrudnionych na terenie zakładu w śorach. Całkowita cena zakupu
zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 11.000.000 zł a jej płatność
została rozbita przez strony na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 5.500.000 zł została
zapłacona w dniu wczorajszym a druga rata będzie płatna do dnia 15 grudnia 2009 roku.
Płatność drugiej raty została zabezpieczona gwarancją bankową. Emitent zamierza

kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą prowadzoną na terenie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa tj. działalność w zakresie produkcji elementów metalowych
wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem oraz rur giętych i dziurowanych, stosowanych w
układach wydechowych samochodów. Umowa nie przewiduje zapisów dotyczących kar
umownych, a kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest fakt, iŜ wartość przedmiotu
umowy przyrzeczonej przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Pomiędzy emitentem
oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a zbywającym syndykiem masy upadłości
Toora Poland S.A. nie zachodzą Ŝadne powiązania. Nabycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa przez MCS sp. z o.o. zostało sfinansowane w kwocie 5.500.000 zł ze
środków własnych spółki MCS sp. z o.o. (wniesionych przez emitenta na pokrycie
podwyŜszonego kapitału zakładowego) a w kwocie 5.500.000 zł zostanie sfinansowane z
kredytu bankowego.
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