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Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że:
w dniu 12 lutego 2013 r., na podstawie umowy sprzedaży, Spółka nabyła od Rage Age International Holding Ltd. z
siedzibą w Nikozji, Cypr („RAIH”) 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym
spółki Rage Age International Limited z siedzibą w Larnace, pod adresem: Larnaca 6017, 33 Makariou Avenue III,
Frixos Court, 3rd floor, Flat/Office 33, o wartości nominalnej 1,00 EUR (słownie: jeden euro) każdy udział
(„Udziały”), za łączną cenę 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych). Udziałowcami RAIH są m.in.
Prezes Zarządu Spółki Pan Rafał Bauer oraz członek Rady Nadzorczej, Pan Maciej Wandzel. Nabyte Udziały
stanowią 100% kapitału zakładowego Rage Age International Limited. Źródłem finansowania wyżej wymienionych
Udziałów są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję i
objęcie akcji serii I (o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 12 lutego 2013 r.).
RAI jest spółką holdingową kontrolującą spółki, które prowadzą sieć detaliczną modowej marki odzieżowej Rage
Age. W chwili obecnej sieć liczy 7 placówek, zlokalizowanych w najlepszych centrach handlowych. Marka
kierowana jest do świadomych aktualnych trendów, stawiających na wysoką jakość i unikalny design oraz
niezależnych finansowo, aktywnych konsumentów.
W 3 roku prowadzonej działalności Equity Doctors osiągnęła 11.6 mln zł przychodów oraz 0.5 mln zysku netto.
Połączenie potencjału z Próchnik S.A., umożliwi osiągnięcie korzyści w zakresie zakupów produktu oraz logistyki,
marketingu i kosztów prowadzenia działalności.
Umowa nie zawiera postanowień warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w celu rozliczenia ceny sprzedaży nabywanych udziałów w Rage Age
International Limited, w dniu 12 lutego 2013 roku została zawarta pomiędzy Spółką a RAIH umowa, dotycząca
potrącenia wzajemnych wierzytelności o zapłatę tej ceny i wniesienie wkładu na pokrycie obejmowanych akcji w
kapitale zakładowym Spółki.
Kryterium uznania ww. aktywów oraz umowy za znaczące stanowi wartość przedmiotu umów wynosząca więcej niż
10% kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz.
1439, z późn. zm.),
§ 5 ust. 1 pkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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