Raport bieżący nr 41/ 2015
Data sporządzenia: 4.11.2015 r.
Temat: Informacja o połączeniu Emitenta z innym podmiotem
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14 w zw. z § 20 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 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd spółki
ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia
18 marca 2015 roku informuje, że w dniu 4 listopada 2015 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu
w dniu 2 listopada 2015 roku (dzień połączenia) przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we
Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta (Spółka
Przejmująca) ze spółką IDEA K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(Spółka Przejmowana).
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka
Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem kapitał zakładowy
Emitenta został podwyższony o kwotę 354.540,80 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset
czterdzieści złotych 80/100), tj. z kwoty 980.830,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset
trzydzieści złotych 00/100) do kwoty 1.335.370,80 zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy
trzysta siedemdziesiąt złotych 80/100) w drodze emisji 1.772.704 (jeden milion siedemset
siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł
(dwadzieścia groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 354.540,80 zł (trzysta pięćdziesiąt
cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 80/100).
Wskazanie podmiotów, które połączyły się wraz z podstawową charakterystyką ich działalności:
- Spółka Przejmująca: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja
12, 57-410 Ścinawka Średnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000084847.
Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja armatury przemysłowej i odlewów.
Emitent jest również podmiotem dominującym m.in. w stosunku do spółek Śrubena Unia S.A., Armak
sp. z o.o., MCS sp. z o.o., Techmadex S.A., Masterform S.A. Oprócz armatury przemysłowej grupa
kapitałowa emitenta wytwarza m.in. podzespoły dla motoryzacji, elementy złączne oraz automatykę
przemysłową.
- Spółka Przejmowana: IDEA K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 000488750. Spółka Przejmowana nie prowadziła działalności
operacyjnej, natomiast posiadała pakiet kontrolny akcji Kuźni Polskiej S.A. z siedzibą w Skoczowie,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298260, tj. 18.700.592 akcji
stanowiących 94,11% kapitału zakładowego. Kuźnia Polska S.A., która z chwilą połączenia stała się
podmiotem zależnym emitenta, jest znaczącym producentem odkuwek matrycowych o przychodach
ze sprzedaży wynoszących w roku 2014 około 181 mln zł.

