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Data sporządzenia: 

19.05.2009 

 

Temat: 
Transakcja przeniesienia własności udziałów w ramach Grupy Kapitałowej Emperia. 

 

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 Rozporządzeniem 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. 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emperia) informuje, że w dniu 18 maja 2009 roku Emperia 

Holding S.A. z siedzibą w Lublinie otrzymała akt notarialny – protokół z Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej Tradis Sp. z o.o. (Tradis). W wyniku podjętych 

uchwał spółka dominująca Emperia objęła 68.894 nowo utworzonych udziałów o wartości 

nominalnej 500 PLN/udział oraz wartości emisyjnej 3.916,25 PLN/udział w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki Tradis Sp. z o.o., wnosząc w zamian aport w postaci 33.005 akcji w 

spółce zależnej BOS S.A. (BOS) z siedzibą w Białymstoku, o wartości nominalnej 100 

PLN/udział oraz wartości rynkowej 269.806.000 PLN. W wyniku przeprowadzonej operacji 

spółka Tradis  stała się właścicielem 100% kapitału zakładowego spółki BOS.  

 

Wszystkie spółki biorące udział w transakcji należą do Grupy Kapitałowej Emperia.  

Tradis i BOS mają ten sam profil działalności i zajmują się handlem hurtowym artykułami 

spożywczymi. 

 

Inwestycja polegająca na nabyciu udziałów spółki BOS przez Tradis ma charakter 

długoterminowy i jest kolejnym etapem procesu integracji handlu hurtowego w ramach Grupy 

kapitałowej Emperia. Proces integracji spółek dystrybucyjnych został szczegółowo opisany w 

punkcie 6.3.25 raportu skonsolidowanego Grupy Emperia Holding za I kwartał 2009 roku. 

 

Informacja na temat powiązań: Pan Artur Kawa- Prezes Zarządu Emperia Holding S.A. jest 

Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej BOS S.A., Pan Jarosław Wawerski – Wiceprezes 

Zarządu Emperia jest Prezesem spółki Tradis oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki BOS, Pan 

Dariusz Kalinowski jest Członkiem Zarządu spółek Emperia oraz Tradis, Pan Piotr Laskowski 

jest Członkiem Rady Nadzorczej spółek Emperia oraz BOS. 

 

Kryterium uznania aktywów za aktywa  znacznej wartości jest przekroczenie progu 10% 

kapitałów własnych emitenta. 

 

 


