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Informacja: 

 

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 października 2010 roku   

Uchwałą nr 1 podjął decyzję o zamiarze podziału Emperia Holding S.A. („Spółka”). 

 

Zarząd Spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie mając na uwadze to, że w dniu 11 

października 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na plan wprowadzenia do obrotu 

giełdowego w terminie do końca marca 2011r. Grupy Dystrybucyjnej Tradis poprzez: 

 wydzielenie w strukturze Spółki obszaru zarządzania segmentem dystrybucyjnym 

Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A., 

 wniesienie segmentu dystrybucyjnego do oddzielnej, specjalnie w tym celu zawiązanej 

spółki kapitałowej,  

  dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w 

Warszawie, 

postanowił rozpocząć przygotowanie planu podziału Spółki, w oparciu o wyniki finansowe 

Spółki za III kwartał 2010 r., tak aby plan podziału mógł być przedstawiony Radzie 

Nadzorczej w terminie do dnia  31 października 2010 r.  

 

1. Decyzje o zamiarze podziału i wydzieleniu segmentu dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej 

Emperia Holding S.A. są uzasadnione interesami klientów, pracowników oraz 

akcjonariuszy, z uwagi na to że : 

a) Grupa Dystrybucyjna Tradis uzyskawszy pełną samodzielność będzie realizowała cel : 

zdobycie pozycji lidera rynku dystrybucji FMCG w Polsce. 

b) Supermarkety Stokrotka/Delima uzyskawszy pełną samodzielność będą realizowały 

cel: zdobycie pozycji lidera segmentu supermarketów w Polsce 

c) Obie w/w dywizje biznesowe będą prowadziły niezależną wobec siebie działalność co 

poprawi przejrzystość, ułatwi zarządzanie i ocenę efektywności działania.   

d) Obie w/w dywizje biznesowe uzyskają możliwość szybszego rozwoju, w 

szczególności poprzez transakcje fuzji i przejęć.  

e) Przeprowadzenie podziału i wydzielenia pozwoli pracownikom na pracę w pełni 

efektywnie zarządzanych  spółkach giełdowych,  na uczestnictwo w programach opcji 

menedżerskich w spółkach, w których będą pracować i  stworzy nowe możliwości 

rozwoju zawodowego.  

f) Przeprowadzenie podziału i wydzielenia pozwoli akcjonariuszom Emperia Holding 

S.A. , którzy staną się jednocześnie akcjonariuszami publicznej Grupy Dystrybucyjnej 

Tradis na uczestniczenie w przyszłych wzrostach obu spółek giełdowych 

 



2. Podział Spółki nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze 

podziału przez wydzielenie części majątku Spółki (składającej się na segment 

dystrybucyjny)  i  wniesienie tej części majątku do spółki specjalnie w tym celu 

zawiązanej, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki specjalnie w 

tym celu zawiązanej (podział przez wydzielenie).  

 

 

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 15 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.  

 


