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Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała przetłumaczony
przez tłumacza przysięgłego akt notarialny sprzedaży 158.100 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto) sztuk udziałów
stanowiących 88,77% (osiemdziesiąt osiem przecinek siedemdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego
spółki zależnej PT. JEANNETE INDONESIA z siedzibą w Dżakarcie, Indonezja pomiędzy Emitentem („Zbywca”) a
Panem Tomaszem Nowickim („Nabywca”).
Zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego aktu notarialnego Nabywca przejął wszystkie posiadane
przez Emitenta udziały w spółce PT. JEANNETE INDONESIA z siedzibą w Dżakarcie, Indonezja oraz wszelkie do
nich prawa i obowiązki. Strony umowy spełniły wszystkie kryteria aby dokonać czynności kupna/sprzedaży
udziałów, a także uzyskały wszelkie pozwolenia.
Cena za nabycie, przeniesienie i transfer udziałów została ustalona w kwocie 1.000 USD (jeden tysiąc dolarów
amerykańskich) z uzgodnionym kursem kupna rupii indonezyjskich czyli 12.904,00 IDR (dwanaście tysięcy
dziewięćset cztery rupii indonezyjskich) za jeden dolar amerykański, o całkowitej wartości 12.904.000,00 IDR
(dwanaście milionów dziewięćset cztery tysiące rupii indonezyjskich).
Emitent uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z
uwagi na fakt, że w wyniku zawarcia ww. umowy zbycia udziałów dochodzi do zmiany w składzie Grupy Kapitałowej
Krezus S.A.
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