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Zbycie udziałów  przez spółkę zależną 
 
  
Raport bieżący  nr 59/2010 
 
 
Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację od spółki zależnej 

Zakładów Metalurgicznych Silesia S.A., że w dniu 25 czerwca 2010 roku weszła w życie umowa 

sprzedaży 36.962 udziałów Spółki Mieszkaniowej „Dom” Sp. z o.o. przez Zakłady Metalurgiczne 

Silesia S.A. na rzecz - VELAZQUEZ S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu. 

Zbywane udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i  głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki 

Mieszkaniowej „Dom” Sp. z o.o. 

Cena sprzedaży wynosi 17 mln zł. 

Zabezpieczeniem spłaty ceny jest ustanowiona w dniu 25 czerwca 2010 roku blokada na akcjach 

spółki Gant Development S.A. 

 

 

Podstawa prawna:  
Art. 56  ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne    
 
 

Jerzy Popławski – Członek Zarządu 

 Paweł Tokłowicz- Prokurent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację od spółki zależnej 
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. o zawarciu z Boryszew S.A. w dniu 30 października  2007 roku  umowy  na 
sprzedaż 20.504 udziałów spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Skawinie, o wartości nominalnej 1.000 zł  każdy. 
Zbywane udziały stanowią 100% kapitału zakładowego  i  głosów na Zgromadzeniu Wspólników NPA 
„Skawina” Sp. z o.o. 
Udziały zostały zbyte za cenę 35,0 mln  zł. 
Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Aluminium Konin-Impexmetal S.A. wg stanu na 
30.09.2007 r.  wynosi 10,255 mln zł. 
Zgodnie z umową cena nabycia zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy 
Sprzedającego w ciągu 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,  przy czym za zapłatę ceny nabycia uważa 
się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 
Własność udziałów, będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z wszelkimi prawami z tego udziału 
wynikającymi, przechodzi na Kupującego w dniu zawarcia umowy. 
 
NPA „Skawina” Spółka z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu oraz przewodów 
napowietrznych. 
 
Boryszew S.A. jest podmiotem dominującym wobec Impexmetal S.A. i spółek zależnych od Impexmetal S.A. 
 
 

, pomiędzy Impexmetal S.A. a spółką zależną FLT Metall HmbH z siedzibą w Dusseldorfie, zgodnie z 

którą Impexmetal zbył na rzecz FLT Metall HmbH udziały stanowiące 28,64% kapitału zakładowego 

spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. z siedzibą w Wiedniu, podmiotu należącego do Grupy 

Kapitałowej Impexmetal. 

Udziały zostały zbyte za łączna kwotę 620,0 tys. zł. 

Przeprowadzenie tej transakcji nie spowodowało zmian w udziale Grupy Kapitałowej Impexmetal w 

kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na ZW Ostrana Internationale Sp. z o. o. i wynosi nadal 

100%. Obecnie jedynym udziałowcem spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. jest FLT Metall HmbH - 

spółka w 100% zależna od Impexmetal S.A.  

Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych Impexmetal S.A. wynosi 615,7 

tys.zł. 

Ostrana Internationale Sp. z o. o., prowadzi działalność handlową głównie w zakresie narzędzi 

skrawających, gwintujących, pomiarowych itp. 

 

Kryterium uznania nabywanych aktywów za znaczące jest wielkość zbywanych/nabywanych udziałów, 

tj. 28,64% kapitału zakładowego Ostrana Internationale Sp. z o. o 

 



W dniu 25 czerwca 2010r. wpłynęło do Spółki świadectwo depozytowe z Domu Maklerskiego 
AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie o ustanowieniu zabezpieczenia spłaty ceny, tym samym z 
dniem tym weszła w życie umowa sprzedaży 100 % udziałów Spółki Mieszkaniowej „Dom” sp. z o.o. 
przez ZM Silesia S.A. na rzecz - VELAZQUEZ S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu , adres: 23, Rue , 
Aldringen ,L-1118 Luksemburg , wpisanej do rejestru handlowego w Luksemburgu pod numerem B 
133895 . 
Cena sprzedaży wynosi 17 mln zł , płatne w 10 miesięcznych ratach do końca 2010r.. 
Zabezpieczeniem spłaty ceny jest ustanowiona dyspozycja blokady na akcjach spółki Gant 
Development S.A. 
 

Podstawa prawna: 
 § 5 ust. 1 pkt 1 RO 
 
 
Podpisy: 
Jerzy Popławski- Pełnomocnik Spółki 
  

 
 
 
 


