
RAPORT BIEŻĄCY Nr 103/07 

 

Data sporządzenia: 

12-12-2007 

 

Temat: 

Nabycie udziałów w spółkach Sydo Sp. z o.o. oraz Alpaga-Xema Sp. z o.o. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych.  

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) w nawiązaniu do raportu nr 60 z dnia 30 czerwca  

2007 roku informuje o nabyciu udziałów w spółkach Sydo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

oraz Alpaga-Xema Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

W dniu 12 grudnia 2007 roku Emperia Holding SA otrzymała informację o zarejestrowaniu 

przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Sydo Sp. 

z o.o. (Sydo). W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki  Sydo, 

Emperia stała się posiadaczem 80 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy 

stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Sydo i uprawniających do 50% 

głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały 

pokryte wkładem gotówkowym o wartości 22 468 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa 

miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy ). 

 

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach Emperia wynosi 22 509,2 tys. PLN.  

 

Najważniejszym warunkiem nabycia w/w udziałów było uzyskanie zgody Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (raport bieżący nr 80 z 12 września 2007 roku). 

 

W dniu 12 grudnia 2007 roku Emperia Holding SA otrzymała informację o zarejestrowaniu 

przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Alpaga-

Xema Sp. z o.o. (Alpaga-Xema). W wyniku zarejestrowania tego podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki  Alpaga-Xema, Emperia stała się posiadaczem 67 udziałów o wartości 

nominalnej 1000 zł. każdy stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Alpaga-

Xema i uprawniających do 50% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Wszystkie 

nowoutworzone udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym o wartości 4 466 220 PLN 

(słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia ). 

 

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach Emperia wynosi 4 507,4 tys. PLN.  

 

Najważniejszym warunkiem nabycia w/w udziałów było uzyskanie zgody Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (raport bieżący nr 78 z 4 września 2007 roku). 

 

Nabywane udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową emitenta. 



 

Inwestycja związana z nabyciem udziałów w spółkach Sydo Sp. z o.o. oraz Alpaga-Xema Sp. 

z o.o. została sfinansowana ze środków własnych Emperia oraz częściowo z emisji akcji 

Emperia Holding SA 

 

Dodatkowo spółki Sydo i Alpaga-Xema wszczęły procedurę umorzenia udziałów, 

połączonego z umorzeniem kapitałów zakładowych spółek. Umorzeniu będą podlegały 

udziały nie należące do Emperia Holding SA. Po zakończeniu postępowania konwokacyjnego 

Emperia stanie się właścicielem 100% udziałów w obu spółkach. 

 

Spółki Sydo Sp. z o.o. i Alpaga-Xema Sp. z o.o. zajmują się hurtową dystrybucją artykułów 

FMCG, a ich przychody ze sprzedaży w 2006 roku łącznie wyniosły ponad 300 mln PLN. 

Swoją sprzedaż, Spółki realizują poprzez magazyny hurtowe zlokalizowane w 

województwach dolnośląskim, lubuskim, śląskim i wielkopolskim. 

 

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest 

przekroczenie 20% udziału w kapitale zakładowym w nabywanej Spółce.  


