
Raport bieżący nr 35/2011 

Data sporządzenia:  29.12.2011 r.  

Temat:   Nabycie aktywów o znacznej wartości. 

 

Treść raportu: 

Zarząd spółki ZETKAMA S.A., działając na podstawie § 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. 2009 Nr 191 poz. 1080) informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. 
Spółka nabyła 33.900 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 
500 zł (pięćset złotych) każdy w kapitale zakładowym spółki – Śląskie Zakłady Armatury 
Przemysłowej ARMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000051523. Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. są 
spółką o wieloletniej tradycji i doświadczeniu w zakresie produkcji armatury przemysłowej.  
ARMAK Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji zaworów bezpieczeństwa, zaworów 
zaporowych elektromagnetycznych, płynowskazów,  zasuw z obiegiem i bez oraz zaworów 
zwrotnych. Armatura produkowana jest z żeliwa, stali, stali kwasoodpornej oraz mosiądzu. 
Znajduje ona zastosowanie w branży energetycznej, ciepłowniczej, spożywczej, hutniczej, 
przemyśle wydobywczym, okrętowym, kolejnictwie. Śląskie Zakłady Armatury 
Przemysłowej ARMAK sp. z o.o. na dzień 30.11.2011 r. posiadały inwestycje 
krótkoterminowe w kwocie 9.831.231,49 złotych, na które składają się obligacje, lokaty i 
środki pieniężne na rachunkach bankowych i kasie. 

Nabycie udziałów nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 29 grudnia 2011 
r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a ZETKAMA S.A. na 
podstawie publicznego zaproszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 
komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.). Nabyte przez 
Spółkę udziały stanowią łącznie 94,2 % kapitału zakładowego Śląskich Zakładów Armatury 
Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. i dają łącznie prawo do 33.900 głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników, stanowiących 94,2 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu. 

Powyższe udziały zostały nabyte za łączną cenę wynoszącą 19.662.000 zł (dziewiętnaście 
milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), stanowiącą ponad 10 % wartości 
kapitałów własnych Spółki, co jednocześnie przesądza o uznaniu nabytych udziałów za 
aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 45 powyższego Rozporządzenia. 

Docelowym źródłem finansowania nabycia udziałów są środki własne, natomiast przejściowo 
-do momentu upływu terminu lokaty bankowej założonej przez Spółkę- cena nabycia 
udziałów została częściowo sfinansowana z kredytu obrotowego nieodnawialnego w złotych, 
udzielonego Spółce przez PEKAO S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 16 grudnia 2011 



r., o której to zawarciu – jako umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego 
wyżej Rozporządzenia – Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011.  

Nabycie powyższych udziałów przez ZETKAMA S.A. ma charakter długoterminowej 
inwestycji kapitałowej emitenta. Pomiędzy sprzedającym a osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi emitenta nie istnieją jakiekolwiek powiązania. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie  – informacje bieżące i okresowe.   


