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Temat

Umowa nabycia udziałów w spółce Media System Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 pkt 3 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 SA informuje o otrzymaniu aktu notarialnego dotyczącego 
zawarcia w dniu wczorajszym dwóch umów nabycia udziałów w MEDIA System Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Przedmiotem umów jest nabycie od dwóch osób fizycznych, łącznie 242 udziałów o wartości nominalnej 100 zł 
każdy udział, stanowiących łącznie 15,125 % kapitału zakładowego MEDIA System Spółka z o.o. w Bydgoszczy 
prowadzącej działalność w segmencie call-center. Cena sprzedaży udziałów została ustalona na poziomie ich 
wartości nominalnej. W związku z zawartymi umowami, udział Eurotel w kapitale zakładowym MEDIA System 
Spółka z o.o. w Bydgoszczy zwiększył się do 48,125% kapitału i ogólnej liczby głosów. 

O możliwości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w tę spółkę Emitent informował w raporcie bieżącym nr 
37/2011, a dokonana transakcja jest konsekwencją dokonywania zasilania kapitału obrotowego MEDIA System 
Spółka z o.o. w Bydgoszczy oraz potrzeby osiągnięcia adekwatnego udziału w kapitale zakładowym tej spółki w 
relacji do ryzyka związanego z finansowaniem jej działalności. 

Nie istnieją powiązania między stronami umowy jak również osobami zarządzającymi, jak i nadzorującymi 
Emitenta. Transakcja jest finansowana ze środków własnych Emitenta.

Umowa została uznana za istotną ze względu na posiadane wcześniej udziały w nabywanej spółce i potencjał 
rozwoju kanału sprzedaży tego rodzaju usług oraz konsekwentnie realizowany plan inwestowania w ten kanał 
sprzedaży.
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