RAPORT BIEŻĄCY 59 / 2022
23 listopada 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Temat: Nabycie udziałów w spółce P.B.I. ENERGOPOL sp. z o.o. – odtajnienie
opóźnionych informacji poufnych.
Treść:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE, Emitent) informuje, iż w dniu
23 listopada 2022 r. Spółka zawarła z kilkudziesięcioma osobami fizycznymi (łącznie
jako Sprzedający) umowy sprzedaży udziałów spółki P.B.I. ENERGOPOL sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (ENERGOPOL) (Umowy).
Na podstawie Umów Spółka nabyła od Sprzedających 206 udziałów ENERGOPOL za
łączną kwotę 3.296.000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
złotych). Nabyte przez Spółkę udziały stanowią 93,6% w kapitale zakładowym
ENERGOPOL i 93,6% głosów na zgromadzeniu wspólników ENERGOPOL. Udziały
ENERGOPOL zostały przeniesione na Spółkę w dniu zawarcia Umów.
Spółka dokonała ww. transakcji kupna udziałów ze środków własnych.
Sprzedający nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Emitentem.
Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umów
zawierają zapisy dostosowane do potrzeb transakcji, m.in. określające dany pułap
nabycia udziałów ENERGOPOL, natomiast zapisy odnoszące się do ich rozwiązania
lub odstąpienia, nie odbiegają od standardów stosowanych przy zawieraniu tego
rodzaju umów.
Włączenie ENERGOPOL do Grupy Kapitałowej ZUE w ocenie Spółki poprzez m.in. efekt
synergii pomiędzy firmami przełoży się na realizację części celów strategicznych
Grupy ZUE tj. utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej
infrastruktury kolejowej i miejskiej.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje wybrane informacje
operacyjne ENERGOPOL.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu
negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie Umów, Emitent podjął decyzję

o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu
w dniu 4 listopada 2022 r. przez Spółkę decyzji o zamiarze przeprowadzenia transakcji
kupna przez ZUE udziałów w ENERGOPOL.
Spółka informuje, iż przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji
poufnej w dacie jej wystąpienia oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu
bieżącego mogłoby w ocenie Spółki wywołać wystąpienie negatywnych skutków
związanych z wystąpieniem zachowań osób trzecich, które potencjalnie mogłyby
zagrozić pozycji Spółki w procesie transakcyjnym, co mogłoby naruszyć jej słuszny
interes. Spółka informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują
treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnych.

