KOPEX S.A.

RB 296 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

296

/

2007

2007-12-05

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat

Zakup aktywów o znacznej wartości - akcji serbskiej odlewni
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 4 grudnia 2007 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Agencją ds. Prywatyzacji Republiki Serbii z
siedzibą w Belgradzie (Serbia) umowa zakupu 85,28% akcji serbskiej odlewni staliwa - MIN Holding Co. Spółka
Akcyjna do produkcji i obrotu odlewami SIVI LIV z siedzibą w Niš (Serbia) za łączną cenę 475 tys. Euro (1.718 tys.
PLN). Przedmiotem działalności serbskiej spółki jest wykonawstwo i dostawa odlewów staliwa. Przed ww.
transakcją Emitent nie posiadał akcji powyższej spółki.
Jednocześnie Emitent zobowiązał się w ramach przedmiotowej umowy do zainwestowania kwoty 18.446.000
RSD (822,7 tys. PLN) w okresie do 12 miesięcy od zawarcia umowy w postaci podwyższenia kapitału spółki, pod
rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 100% zobowiązania inwestycyjnego. Emitent zobowiązał się
ponadto do realizacji, w ciągu 2 lat od podpisania umowy, Programu Socjalnego stanowiącego załącznik do
umowy kupna akcji.
Emitent informował o wygranym przetargu na zakup odlewni w Serbii w raporcie bieżącym RB 292/2007 w dniu
30.11.2007 roku.
Pomiędzy zbywającym a Emitentem i jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją poza
wymienionymi powyżej żadne inne powiązania.
Źródłem finansowania nabycia tych aktywów są środki własne Emitenta.
Emitent traktuje nabyte aktywa jako inwestycję długoterminową.
Podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie progu 20% kapitału zakładowego
jednostki, o której mowa w niniejszym raporcie.
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