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RAPORT BIEŻĄCY  Nr 4

Data sporządzenia:
22.11.2001 rok

Nazwisko i imię osoby składającej podpis:
Elżbieta Świniarska – Dyrektor Ekonomiczny
Kontakt: tel. 081/7463165; fax 081/7463289

Tytuł informacji:
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elberg” Sp. z o.o.

Podstawa prawna informacji:
Art. 81 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w
związku z § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu.

Informacja:
Zarząd „Eldorado” S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2001 roku Spółka objęła 4.440 udziałów, po 50 zł każdy
udział, o łącznej wartości nominalnej 222.000 złotych  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej „Elberg”
Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie. Cena nabycia  udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jest równa cenie
nominalnej obejmowanych udziałów. Nowe udziały zostały pokryte gotówką.
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych „Eldorado” S.A. wyniesie 222.000 złotych.

Po transakcji udział „Eldorado” S.A. w kapitale zakładowym spółki zależnej „Elberg” Sp. z o.o. wynosi 4.560 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 228.000 złotych, co stanowi 55,8%, oraz przysługuje jej 55,8% głosów na walnym
zgromadzeniu wspólników.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki i jest inwestycją długoterminową.

„Elberg” Spółka z o.o. jest spółką zależną, w której „Eldorado” S.A. posiadała dotychczas 55,8% udziałów i taki sam
udział w głosach (informacja: rozdział VIII nota 3b  Prospekt emisyjny). Ponadto Prezes Zarządu „Eldorado” S.A.
Artur Kawa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki „Elberg” Spółka z o.o. (informacja: rozdział VII ust. 3 pkt 3.1
Prospekt emisyjny)

Objęcie udziałów nastąpiło na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Elberg” Sp. z
o.o z siedzibą w Lublinie, odbytego w dniu 02 lipca 2001 roku. Zgromadzenie Wspólników „Elberg” Sp. z o.o.,  na
podstawie § 12 umowy spółki podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 397.750 złotych, tj. do kwoty 408.500 złotych w
drodze utworzenia 7.955 nowych udziałów po 50 złotych każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym przeznaczyło się do objęcia przez dotychczasowych wspólników proporcjonalnie do posiadanych
udziałów. Wszyscy wspólnicy oświadczyli, że nowe udziały zostaną pokryte gotówką do dnia 31 grudnia 2001r.
Wyżej opisana uchwała ma związek z wcześniejszą Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Elberg”
Sp. z o.o.  z dnia 29 czerwca 2001 roku, podjętą na podstawie art. 179 KSH uchwalającą zwrot wszystkich dopłat
wniesionych dotychczas na rzecz spółki przez jej wspólników. Zwrot dopłat zostanie dokonany przez spółkę nie później
niż do dnia 31 grudnia 2001 roku.
W świetle powyższych uchwał, kapitały własne spółki zależnej „Elberg” pozostaną praktycznie na nie zmienionym
poziomie (nastąpi przesunięcie z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy).


