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Temat

Nabycie aktywów znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1,  pkt 1  Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), 

Zarząd Eurotel S.A. jako kupujący informuje o podpisaniu, w dniu 20 grudnia 2013 roku umowy z I-TERRA Sp. z 

o.o. z siedzibą w Szczecinie jako sprzedającym [dalej I-TERRA], której przedmiotem jest nabycie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa służącej do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach umowy autoryzacyjnej 

sieci Apple Premium Reseller [dalej APR],  zawartej z Apple Inc. [dalej Apple] składającej się z 4 (czterech) 

salonów sprzedaży APR.

Stanowiąca przedmiot umowy sieć APR działa w lokalach wynajmowanych w centrach handlowych w Szczecinie, 

Białymstoku, Kielcach i Częstochowie. 

Transakcja ta pozwoli Emitentowi na zwiększenie sieci sprzedaży do 6 (sześciu) APR z perspektywą dalszego 

rozwoju oraz polepszenie warunków finansowych współpracy. 

Nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe między stronami Umowy jak również osobami zarządzającymi jak 

i nadzorującymi.

Ustalona cena transakcji wynosi 3 092 910 złotych (słownie : trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

dziesięć złotych) i będzie płatna w ten sposób, że:

2 972 910 złotych  (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiace dziewięćset dziesięć złotych) jest 

płatna w dniu podpisania umowy, natomiast kwota 120 000 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) do 

dnia 31 stycznia 2014 roku.

Transakcja jest finansowana ze środków własnych Emitenta.

Przejęcie składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi z dniem 20 grudnia 2013 roku.

Umowa nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia 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, jednakże Zarząd podaje fakt jej zawarcia z uwagi na istotne znaczenie dla 

prowadzonej działalności i zwiększenia udziału w danym segmencie rynku. 
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2013-12-20 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2013-12-20 Krzysztof Stepokura Prezes Zarząd

Komisja Nadzoru Finansowego

2


