
RAPORT BIEŻĄCY Nr 01/09 

 

Data sporządzenia: 

05.01.2009 

 

Temat: 
Nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „Centrum - Społem” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Sanoku. 

 

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 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 przez spółkę zależną Stokrotka  

Sp. z o.o. (Stokrotka) w dniu 5 stycznia 2009 roku 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo 

Handlowe „Centrum - Społem” Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Sanoku. 

 

Stokrotka nabyła od FRAC S.A. z siedzibą w Rzeszowie (FRAC) będącą udziałowcem Spółki 5.013 

udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy stanowiące 55,13% kapitału zakładowego  

i uprawniające do 55,13% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników oraz od Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców z siedzibą w Sanoku (PSS) będącą udziałowcem Spółki 4.080 udziałów  

o wartości nominalnej 100 PLN każdy stanowiące 44,87% kapitału zakładowego i uprawniające do 

44,87% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Łącznie Stokrotka nabyła od wyżej 

wymienionych osób prawnych 9.093 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy stanowiące 

100% kapitału zakładowego i uprawniające do 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. 

 

Po ww. nabyciu Emperia bezpośrednio lub pośrednio przez spółki zależne posiada udziały 

stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 100% głosów na walnym 

zgromadzeniu wspólników. 

 

Udziały zostały nabyte za łączną kwotę 5,6 mln PLN. 

 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Handlowego „Centrum - Społem” Sp. z o.o. jest handel 

detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Szacowane przychody nabywanej Spółki  

w 2008 roku przekroczyły 12 mln PLN. 

 

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów zostanie ujęta w księgach w cenie nabycia powiększonej  

o koszty bezpośrednio związane z transakcją. 

 

Nabywane udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową emitenta. 

 

Inwestycja związana z nabyciem udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „Centrum - 

Społem” Sp. z o.o. została sfinansowana ze środków własnych spółki zależnej Stokrotka Sp. z o.o. 



 

Nie występują powiązania pomiędzy emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi emitenta  

a zbywającymi aktywa. 

 

Kryterium będącym podstawa uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 

20% udziału w kapitale zakładowym w nabywanej Spółce. 

 


