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RB 56/2013- Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Próchnik S.A. z „Equity Doctors” Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września
2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4021 k.s.h.
zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000270075, NIP: 899-25-95-583, kapitał zakładowy 5.252.500,00 zł (dalej: „Spółka Equity
Doctors”).
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki
Przejmowanej (Spółka Equity Doctors) na Spółkę Przejmującą (Emitent).
Planowany dzień powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwały o
Połączeniu, na który Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, został
wyznaczony na dzień 16.12.2013 r.
Plan połączenia Spółek z dnia 07.11.2013 r. (uzgodniony przez Emitenta i Spółkę Equity Doctors) został
ogłoszony w dniu 13.11.2013 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2013 poz. 15882. Plan połączenia
wraz z załącznikami został udostępniony również na stronie internetowej Emitenta pod adresem
www.próchnik.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/.
W związku z tym Emitent ponownie informuje (o czym informował już również na swojej stronie internetowej
nieprzerwanie od dnia 14.11.2013 r.), że od dnia 14.11.2013 r. do dnia 18.12.2013 r. w siedzibie Spółki w Łodzi
przy ul. Kilińskiego 228 (93-124 Łódź) Akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art.
505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h., tj. plan połączenia, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności
łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportem biegłego rewidenta oraz
dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. tj.:
- projekty uchwał o połączeniu Spółek,
- projekt zmian statutu Emitenta;
- ustalenie wartości majątku Spółki Equity Doctors na dzień 01.10.2013 r.;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Equity Doctors sporządzoną dla celów
połączenia na dzień 01.10.2013 r.
Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Emitenta odpisów dokumentów,
o których mowa powyżej. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Emitenta środków
komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie
elektronicznej.
Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 Nr
185, poz. 1439, z poźn. zm.);
2) art. 504 § 1 k.s.h. w zw. art. 4021 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j.
w Dz. U. z 2013 r., poz. 1030).
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