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Temat: 
Nabycie akcji w spółce Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

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 obrot u oraz o spółkach 

publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 1 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) informuje o nabyciu w dniu 24 października 100% 

akcji Spółki  Euro Sklep S.A. (Spółka) z siedzibą w Bielsku-Białej. 

Emperia nabyła od osób fizycznych, będących akcjonariuszami Spółki 1 230 akcji (słownie: 

tysiąc dwieście trzydzieści) o wartości nominalnej 410 PLN każda (słownie: czterysta dziesięć), 
dających 100% udziału w kapitale akcyjnym i uprawniających do 100 % głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Łączna wartość transakcji wyniosła 10 497 800 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset). 

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach emitenta zostanie ujęta w cenie nabycia 

powiększonej o koszty bezpośrednio związane z transakcją.  
Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków własnych Emperia Holding S.A. i  

częściowo ze środków obcych. 

Akcje Spółki stanowią długoterminową lokatę kapitałową emitenta. 

 

Euro Sklep SA jest siecią handlową w branży FMCG działającą w oparciu o formułę franczyzy i 

własne placówki. Aktualnie sieć sklepów Euro Sklep liczy 258 placówek handlowych 

franczyzowych i własnych działających w południowej część Polski  (Śląsk, Małopolska, Dolny 

Śląsk i Opolszczyzna). Kapitał własny  spółki na koniec 2006 roku wyniósł 4 759 tys. PLN. W 

2006 roku spółka wypracowała 1 787 tys. PLN zysku netto. 

 

Przyłączenie sieci handlowej Euro Sklep S.A. do Grupy Kapitałowej Emperia Holding stanowi 

realizację strategii rozwoju Grupy poprzez aktywną konsolidację rynku detalicznego i 

dystrybucyjnego w Polsce.  

 

Kryterium uznania zakupionych aktywów za aktywa znacznej wartości jest przekroczenie progu 

20% udziału w kapitale akcyjnym nabywanej jednostki. 

  

 

 


