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Informacja opublikowana w dniu 14 grudnia 2010 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
oraz informacja o planowanym ponownym dokonaniu drugiego zawiadomienia o zamiarze 
podziału Spółki Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd  Emperia  Holding  S.A.  (Emperia)  informuje,  że  w  dniu  14  grudnia  2010  r.  
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się, stosownie do art.539 §1 Kodeksu spółek 
handlowych,  drugie  zawiadomienia  o  zamiarze  podziału  Spółki  Emperia  Holding  S.A.  
o treści:

 „Zarządy spółek Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (Emperia/spółka dzielona)  
i Tradis S.A. w organizacji z siedzibą w Lublinie (Tradis/spółka przejmująca), działając na 
podstawie art.539 §1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiają po raz drugi akcjonariuszy 
obu spółek o zamiarze dokonania, w trybie art.529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 
podziału  Emperii  poprzez  przeniesienie  na  Tradis  części  majątku  Emperii  stanowiącej 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa na warunkach określonych w planie podziału z dnia 
16.11.2010 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 231/2010 (3589)  
z dnia 29.11.2010 roku pod pozycją 14412. Akcjonariusze spółki dzielonej  i  przejmującej 
mogą  zapoznać  się  z  dokumentami  wymienionymi  w  art.  540  §  1  Kodeksu  spółek 
handlowych w siedzibie Emperii od 10.12.2010 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale.”

Zarząd Emperia informuje jednocześnie, że wobec nie doręczenia Spółce do dnia dzisiejszego 
postanowienia  Sądu  Rejonowego  w  Lublinie  o  wyznaczeniu  biegłego  do  badania  planu 
podziału  spółki  oraz  opinii  biegłego  z  badania  planu  podziału,  zmianie  ulegnie  termin 
zapoznawania  się  przez  akcjonariuszy  spółki  dzielonej  i  przejmującej  z  dokumentami 
wymienionymi w art.  540 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po doręczeniu Emperii opinii 
biegłego  z  badania  planu  podziału  Zarząd  dokona  ponownie  drugiego  zawiadomienia  
o  zamiarze  podziału  Spółki  Emperia  Holding  S.A.  poprzez  zamieszczenie  ogłoszenia  
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ogłoszenia na stronie internetowej Emperii oraz  
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie 
publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego 
systemu obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych  (raport  bieżący).   W ponownie  dokonanym 
drugim zawiadomieniu o zamiarze podziału Spółki Emperia Holding S.A. zostanie wskazane 
miejsce oraz termin zapoznawania się przez akcjonariuszy spółki dzielonej i przejmującej  
z dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym z opinią 
biegłego.



W związku z powyższym ogłoszenie, które zostało opublikowane w MSiG w dniu 14 grudnia 
2010 r.  nie stanowi skutecznego drugiego zawiadomienia o zamiarze dokonania podziału  
w rozumieniu art. 539 Kodeksu spółek handlowych. 

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.


