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

Piątek, 21 września (16:53) 

Raport bieŜący nr 94/2007 
Podstawa prawna:  

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, Ŝe w dniu 21 września 2007 r. Spółka zawarła 
z dotychczasowymi wspólnikami umowę nabycia udziałów w Energy and Power Engineering 
- Zakład Robót Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000054743). 

Polimex-Mostostal S.A. na podstawie umowy nabycia udziałów spółki Energy and Power 
Engineering - Zakład Robót Energetycznych Sp. z o.o. nabył łącznie: 84 (słownie: 
osiemdziesiąt cztery) udziały w spółce, o łącznej wartości nominalnej 50.400 (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych, stanowiące 100% kapitału zakładowego spółki 
i uprawniające do 100% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Udziały zostały nabyte za łączną cenę w kwocie 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset 
tysięcy) złotych, tj. 41.666 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 
złotych za jeden udział. 

Ponadto po nabyciu przez Polimex-Mostostal S.A. udziałów i pod warunkiem osiągnięcia 
przez nabywaną spółkę w latach obrotowych 2007-2009 określonych przychodów ze 
sprzedaŜy i rentowności netto, cena za nabyte udziały zostanie powiększona o dodatkową 
kwotę nie większą jednak niŜ 1.000.000 (jeden milion) złotych. 

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 Energy and Power Engineering - Zakład Robót 
Energetycznych Sp. z o.o. jest świadczenie usług na rzecz przemysłu energetycznego 
i budowlanego. 

Polimex-Mostostal S.A. w ramach nabytego przedsiębiorstwa planuje kontynuować 
dotychczasową działalność spółki Energy and Power Engineering - Zakład Robót 
Energetycznych 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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