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Podpisanie Listu Intencyjnego ze spółką Boryszew S.A. w związku z zakupem 100% akcji spółki Walcownia Metali
„Dziedzice” S.A.
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 18 stycznia 2018 roku podpisał
List Intencyjny ze spółką Boryszew S.A. („Boryszew”) na zakup 100% akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („Walcownia”). Emitent zamierza nabyć wszystkie akcje (100%) Walcowni
wolne od obciążeń na warunkach określonych w odrębnej umowie. Boryszew posiada 1,92% udziału w kapitale
zakładowym Walcowni, przy czym pozostałe akcje Walcowni posiadają spółki: lmpexmetal S.A. z siedzibą
Warszawie - 26,78% udziału w kapitale zakładowym oraz Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 71,30% udziału
w kapitale zakładowym. Przeniesienie prawa własności zakupu akcji nastąpi na podstawie odrębnej umowy
sprzedaży po przeprowadzeniu badania due diligence, audytu technicznego oraz po uzyskaniu wszelkich zgód
korporacyjnych koniecznych do zawarcia umowy ostatecznej. Cena za 100% akcji Walcowni zostanie ustalona w
wyniku negocjacji i będzie się kształtowała na poziomie około 160 milionów PLN. Strony listu intencyjnego w toku
negocjacji ustalą również sposób i moment uiszczenia ceny lub cen za akcje Walcowni. Niniejszy list intencyjny
ważny jest do dnia 31 maja 2018 roku.
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