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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2016 roku podpisał z
EWM INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (EWM INWEST) przy udziale EW Greenfield 5 Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (Greenfield), oraz KREZUS Energia Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – (Spółka w 100 %
zależna od Emitenta i powołana w celu obsługi funkcjonowania farmy wiatrowej) – Umowę o wspólną realizację
przedsięwzięcia. Przedmiotem Umowy jest szczegółowe określenie współpracy mającej wspólnie doprowadzić
do uruchomienia i eksploatacji projektu Moszczenica, a następnie dokonania podziału tego projektu, poprzez
wydzielenie dwóch elektrowni po 3 turbiny każda, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Greenfield.
Następnie jedna elektrownia zostanie zbyta na rzecz EWM INWEST, a druga pozostanie w Greenfield tak, aby
każda ze Stron mogła prowadzić dalszą eksploatację danej elektrowni na własny rachunek i ryzyko. Poprzez
zawarcie niniejszej Umowy, Strony regulują zasady wejścia EWM INWEST do Greenfield oraz funkcjonowania
Greenfield w okresie rozpoczęcia eksploatacji, a następnie wydzielenia z Greenfield części elektrowni na rzecz
EWM INWEST. W celu realizacji ww. Umowy, Emitent dokonał zbycia na rzecz EWM INWEST 10 (dziesięciu)
udziałów Greenfield za cenę 3.700,00 zł (trzy tysiące siedemset złotych), a EWM INWEST udzielił pożyczki
Greenfield do kwoty 8.666.666,66 zł (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
sześć złotych 66/100) na zasadach tożsamych, co pożyczka udzielona przez Emitenta. Następnie po rozpoczęciu
eksploatacji całej Elektrowni, Greenfield sprzeda zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa na rzecz EWM INWEST
za cenę netto równą kwocie pożyczek udzielonych Greenfield przez EWM INWEST wraz z należnymi odsetkami, a
EWM INWEST dokona zbycia na rzecz Emitenta wszystkich posiadanych udziałów w Greenfield za cenę ich
nabycia od Emitenta.
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