
Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 
ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych 

Czwartek, 5 lipca (18:17) 

Raport bieŜący nr 75/2007 
Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, Ŝe w dniu 4 lipca 2007 r. Spółka zawarła z: 
Włodzimierzem Zdzisławem Turkowskim, Andrzejem DroŜyńskim, Wandą Sylwestrzak, 
Marią Jadwigą Michalak, Ewą Marią Blidzewską, Dariuszem Grzegorzem Fabisiak, Haliną 
Fabiskiak, Janem Brzozowskim, Ryszardem Józefem Witek umowę nabycia udziałów 
w Zakładzie Budowlano-Instalacyjnym Turbud Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku (wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000054743).  

Polimex-Mostostal S.A. na podstawie umowy nabycia udziałów spółki Zakład Budowlano-
Instalacyjny Turbud Sp. z o. o. nabył łącznie: 247 (słownie: dwieście czterdzieści siedem) 
udziałów w spółce, o łącznej wartości nominalnej 123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy 
tysiące pięćset) złotych, stanowiące 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do 
100% w ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Udziały zostały nabyte za łączną cenę w kwocie 2.090.000 (słownie: dwa miliony 
dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto, tj. w przybliŜeniu 8.461,54 (słownie: osiem tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt jeden i 54/100) złotych brutto za jeden udział. 

Ponadto po nabyciu przez Polimex-Mostostal S.A. udziałów i pod warunkiem osiągnięcia 
przez nabywaną spółkę w latach obrotowych 2008-2010 określonych przychodów ze 
sprzedaŜy i rentowności netto cena za udziały zostanie powiększona o dodatkową kwotę: 

1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy złotych) za 2008 rok - w przypadku osiągnięcia w tym 
roku przez Spółkę przychodów ze sprzedaŜy w wysokości 30.000.000 (słownie: trzydziestu 
milionów) złotych i rentowności netto w wysokości 2,4%; 

2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy złotych) za 2009 rok - w przypadku osiągnięcia w tym 
roku przez Spółkę przychodów ze sprzedaŜy w wysokości 70.000.000 (słownie: 
siedemdziesiąt milionów) złotych i rentowności netto w wysokości 2,7%; 

3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy złotych) za 2010 rok - w przypadku osiągnięcia w tym 
roku przez Spółkę przychodów ze sprzedaŜy w wysokości 90.000.000 (słownie: 
dziewięćdziesiąt milionów) złotych i rentowności netto w wysokości 3%. 



Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 
emitenta a zbywającymi udziały. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są kapitały własne Polimex-Mostostal S.A. 

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Budowlano-Instalacyjnego Turbud Sp. z o. 
o. jest działalność w zakresie budownictwa: ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego, 
specjalistycznego, infrastruktury technicznej oraz produkcji materiałów budowlanych. 

Polimex-Mostostal S.A. w ramach nabytego przedsiębiorstwa planuje kontynuować 
dotychczasową działalność Zakładu Budowlano-Instalacyjnego Turbud Sp. z o. o. 

Podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące jest § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). 
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