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Treść raportu:

Zarząd Eurotel SA informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta 

udziałów w MEDIA System Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 

Przedmiotem Umowy jest zbycie 770 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, stanowiących łącznie 

48,125 % kapitału zakładowego MEDIA System Spółka z o.o. w Bydgoszczy prowadzącej działalność w segmencie 

call-center, po cenie nominalnej, tj. 100 zł za każdy udział. Nabywcą jest osoba fizyczna. 

Nabycie udziałów było przedmiotem raportów bieżących nr 37/2011, który dotyczył zakupu 528 udziałów po cenie 

78,13 zł za każdy udział oraz nr 30/2012, który dotyczył zakupu 242 udziałów po cenie nominalnej, tj. 100 zł za każdy 

udział. 

Emitent wskazuje jednocześnie, iż jako wspólnik udzielił MEDIA System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Bydgoszczy udzielił pożyczek pieniężnych (będących przedmiotem raportów bieżących), których część 

nie została zwrócona w kwocie 259 875 zł, a których termin spłaty przypadał na dzień 30.06.2014 r., a ich 

ostateczne rozliczenie zostało dokonane dnia dzisiejszego oraz  także poręczył za MEDIA System Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 

WAR/4080/13/81/CB, pomiędzy bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A do kwoty 750.000 zł, przy czym termin 

spłaty kredytu określono na dzień 14.04.2015 r.

W związku z niepewnością co do dalszych perspektyw rozwoju tego kanału dystrybucji związanych ze 

świadczeniem usług telefonicznych, Emitent podjął decyzję o wycofaniu się z dotychczasowej inwestycji.  

Wykazywane historycznie wyniki tej spółki cechują się dużą niestabilnością, a przy mniejszej efektywności 

działania w ramach podstawowej działalności Eurotel SA, obciążanie wyniku Grupy, czy finansowanie działalności 

nierentownych przedsięwzięć nie ma dalszego uzasadnienia.

Z racji nadal istniejących poręczeń udzielonym przez Eurotel SA na rzecz Media System Sp. z o.o., nabywca 

udziałów oraz pozostali wspólnicy tej spółki, poręczą spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego 

poręczenia, dokonując zabezpieczenia spłaty długu na udziałach w spółce Media System sp. z o. o. 

Emitent oczekuje, iż ostateczne rozwiązanie udzielonych Media System sp. z o.o. poręczeń nastąpi nie później niż 

do dnia 30.04.2015 r.

Nie istnieją powiązania między stronami umowy jak również osobami zarządzającymi jak i nadzorującymi. Umowa 

została uznana za istotną ze względu posiadanie znacznego pakietu akcji Media System Sp. z o.o. oraz 

dotychczasowemu konsolidowaniu jej wyników w ramach Grupy Eurotel.
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