KREZUS SA

RB 7 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2017

2017-03-17

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat

Zbycie udziałów w spółce Gold Investments Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w spółce Jazon Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 roku zawarł z firmą
Locum S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. W. Witosa 31 („Locum”) umowę sprzedaży udziałów w spółce Gold
Investments Sp. z o.o. („GI”). Przedmiotem umowy jest prawo własności 251.500 (dwieście pięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset) udziałów spółki GI stanowiących 99,80% kapitału zakładowego i uprawniających do 99,80%
głosów na zgromadzeniu wspólników spółki GI, za cenę po 50,10 zł (pięćdziesiąt złotych 10/100) za każdy udział, tj,
za łączną cenę 12.600.150,00 zł (dwanaście milionów sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Strony umowy
zgodnie ustaliły, że należność za udziały zostanie zapłacona w następujący sposób:
1. Kwota 5.399.862,00 zł (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa
złote) w terminie do dnia 17 kwietnia 2017 roku przelewem na rachunek bankowy Emitenta.
2. Kwota 7.200.288,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) zostanie
zapłacona poprzez przeniesienie na rzecz Emitenta prawa własności 13.044 (trzynaście tysięcy czterdzieści cztery)
udziałów o wartości transakcyjnej po 552 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa złote) za każdy udział, tj. o łącznej wartości
7.200.288,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) w spółce Jazon Sp. z
o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Stanisława Dubois 15/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS nr
0000184838 (Jazon), o wartości nominalnej każdego udziału w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
Tym samym Emitent stał się właścicielem 13.044 (trzynaście tysięcy czterdzieści cztery) udziałów spółki Jazon
stanowiących 8,95% kapitału zakładowego Spółki Jazon i uprawniających do 8,95% głosów na zgromadzeniu
wspólników spółki Jazon.
Spółka Jazon z siedzibą w Kołobrzegu została utworzona i zarejestrowana w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców
w 1994 roku. Od tego czasu prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie między innymi: kupna i
sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmu nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzania i
obsługi nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. W ostatnim okresie czasu głównymi miejscami
prowadzonej działalności była Warszawa i Bydgoszcz. Emitent przekazuje informację w nawiązaniu do
opublikowanych raportów bieżących nr 3/2017, 4/2017, 6/2017.
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