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, stosownie
ZatzedZUESp6lkiAkcyjnejz siedzibq
w Krakowie
do przepisu
art. 501 S 1
ustawyz dnia15 wrze6nia
2000roku Kodeks
(Dz,U. z 2000r., Nr 94,
sp6lekhandlorvych
- sporzEdzil
poz. \037, z p62n. zm;
niniejsze
sprawozdanie
uzasadniajace
"(SE'J
polQczenie
ZUESp6lkiAkcyjnej
z siedzibE
w Krakowie(sp6lkapzejmujqca)ze sp6lkE
Pzedsiqbiorstwo
Rob6tKomunikacyjnych
w Krakowie
SpdlkqAkcyjnQ
z siedziba
w Krakowie
(sp6lkapnejmowana;sp6lkaprzejmujEca
isp6lka pzejmowanazwanedalej lQcznie
jeqo podsta'ry prawnej zawierajqce
wskazujqce
uzasadnienie
ekonomiczne,
"Spdkantl,
a zwlaszcza
stosunek
wymiany
akcji,o ktdrymmowaw art.4995 1 pkt2 KSH,
1.

SPOUG
BroRAcE
uDzrAtw pot4czENru
(i)

SpdlkaPzeimuiqca
pod firmQZUESp6lkaAkcyjnaz siedzibEw Krakowieprzy ul.
SpdlkadzialajqcQ
Kazimierza
Czapi6skiego
3,30-048Krak6w,wpisanado RejestruPeedsiQbiorc6w
KrajowegoRejestruSqdowegopzez SEd Rejonowydla Krakowa-Srddmie6cia
w Krakowie,XI Wydzial GospodarczyKrajowegoRejestr! SQdowego,pod
numeremKRS 0000135388,NIP 679-27-40-329,
REGON356578200.Kapital
zakladowy
akcji na
Sp6lkiwynosi5.500.000PLNidzieli siq na 22.000,000
okazicielao wartoScinominalnej0,25 PLN ka2da, Kapital zakladowyzostal
oplaconyw caloSci(,,S85*kaPECi!0!daea1.

(ii) spdlkaPrzejmowana
Sp6lka dzialajEcE pod firmE PnedsiqbiorstwoRob6t Komunikacyjnych
w Krakowie Sp6{ka Akcyjna z siedzibQw Krakowie przy ul. Kazimierza
Krajowego
Czapinskiego
3, 30-048Krak6w,wpisanado RejestruPrzedsiqbiorcow
XI
w Krakowie,
Rejestrusqdowegopzez SEdRejonowydla Krakowa-Sr6dmie5cia
pod
numerem KRS
Wydzial GospodarczyKrajowegoRejestru SEdowego,
REGON
000125730.Kapitalzakiadowyspolki
0000150723,NIP 675-00-00-183,
wynosi9.500.000PLN i dzielisiq na 950.000akcji imiennycho warto6ci
nominalnej10 PLNka2da.Kapitalzakiadowyzostaloplaconyw calo6ci("SD6!&a
Przeimowana'J,

2,

sPos6BLAczENTA
Polaczenie
Sp6leknastqpiw trybie art. 492 g 1 pkt 1 KSH,q. przez przeniesienie
w zamianza akcjeSpdlki
na Sp6lkqPrzejmujEcq
calegomajQtkuSp6lkiPrzejmowanej
PzejmujEcej, ktdre zostanq wydane akcjonariuszomSp6lki Przejmowanej
przepisuaft. 514 KSH,tj. z wylEczeniem
Sp6lkiPrzejmujEcej
z uwzglQdnieniem
iako
akcjonariuszaSp6lki Pzejmowanej,kt6ry nie bQdzieobejmowal akcji wlasnych
w zamianza akcjeSpdlkiPzejmowanej(,,PoNaczenie').
Sp6lkaPzejmowanazostanierozwiqzanabez przeprowadzenia
W wynikuPolEczenia
postqpowanialikwidacrnego, w dniu wykre6leniaz Rejestru Przedsiqbiorcow
KrajowegoRejestruSqdowego.Skutekwykre5leniaSpdlki Pzejmowanejz Rejestru
do RejestruPrzedsigbiorcow
Pzedsiebiorc6wnastQpiw dniu wpisaniaPolEczenia
wlasciwego
dla SpdlkiPrzejmujqcej,
zostaniepodwy2szony
kapitalzakiadowy
Sp6lkiPrzejmuiqcej
W z!/iazkuz Polqczeniem,
osiemtysiqcy
o kwotqnie wyzszEniz 258,838,50PLN(slowniejdwie5clepiq6dziesiqt
nie wiqcejni2
w
drodze
emisji
zlotych),
co
nastEpi
osiemi 50/100
osiemsettrzydzie5ci

(slownie:jedenmiliontrzydzieSci
1.035.354
piqatysiQcy
trzystapiqidziesiqt
cztery]
nowychakcji na okaziciela
serii ,,C" o warto6cinominalnej0,25 pLN (slownie:
dwadzieiciapiQegroszy)ka2da(,,AkqiC_POlaCzedOWel,
kt6rezostanqpaydzietone
akcjonariuszom
przepisu
SpdlkiPrzejnrowanej,
z uwzglqdnieniem
art.514 KSH,q.
jako akcjonariusza
z v,,ylqczeniem
SpdlkiPrzejmujQcej
Spd{kiPrzejmowanej,
ktdrynie
bQdzie
obejmowal
akcjiwlasnych
w zamianzaakcjeSp6lkiPrzejmowanej.
podejmie
Sp6lkaPzejmujQca
dzialania
w celuwprowadzenia
AkcjiPolqczeniowych
do
obrotuna Gieldzie
Papier6w
WadoSciowych
w Warszawie
S.A.,w szczeg6lnosci
zlo2y
do KomisjiNadzoruFinansowego
wniosekw trybieart. 3Bb ust. 1 ustawyz dnia
29 lipca 2005 roku o oferciepublicznej
i warunkach
wprowadzania
instrument6w
publicznych
(tekst
finansov\ych
do zorganizowanego
systemuobrotuorazo sp6lkach
jednolityDz.U.2009,Nr 185,poz.1439z p6in.zm.; .l.Jstawao Ofercie'J,a tak2e
zlozywniosek
o zawarcie
umowyw sprawierejestracji
akcjinowejemisjiw Krajowym
Depozycie
Papier6w
Warto(ciowych
S.A.orazwniosekdo ZaaAducieldy Papier6w
Wadosciovvych
w Warszawie
S,A,o wprowadzenle
Akcji PolEczeniowych
do obrotu
gjeldowego.
W zwiqzkuz powy2szym
w dniu podjqciauchwalyw sprawiepolEczenia
Sp6lek
jest podjQcie
planowane
przezWalneZqomadzenia
SpdlkiPrzejmujqcej
tak2euchwaly
umowyw sprawierejestracji
w sprawie
udzielenia
ZazQdowi
upowa2nienia
do zawarcia
S.A.,a tak2e
AkcjiPolQczeniowych
w Krajowym
Depozycie
Papier6w
Warto6ciowych
PolEczeniowych
do obrotu
siq o wprowadzenie
Akcji
uchwalyw sprawieubiegania
jakich
gieldowego
lnnychuchwal,
orazw sprawie
dematerializacji
tychAkcji,a ponadto
obowiqzujqce
uchwa{yw sprawiePolEczenia
bqdEwymagaa
w dniu podejmowania
gieldowego.
przepisy
do
obrotu
w zwiEzku
z wprowadzeniem
AkcjiPolQczenio\4'ych
3.

PoDSTAWAPMWNA POTACZENIA

postanowiei
przepisu
art. 4925 1 pkt 1
zostanie
dokonane
na podstawie
Polaczenie
polQczenia.
przepis6w
tego
rodzaju
KSHwla6ciwych
dla
KSHorazdalszych
jest
polEczenia
prawnym
sp6lekakcyjnych
z art. 506S 1 i q 4 KSHwarunkiem
Zgodnie
podjQcie
przezwalnezgromadzenia
uchwal
Sp6lekbiorEcych
udzialw PolEczeniu
proponowane
zmiany
(b)
na
(a) zgodqna PlanPolEczenia
oraz zgodQ
obejmujEcych:
z PolQczeniem.
zwiazane
StatutuSpdlkiPrzejmujEcej,
ze 5p6lkq
w sprawiepolQczenia
Sp6lkiPrzejmujEcej
WalnegoZgromadzenia
Uchwala
Sp6lki
Pzejmowanej
Zgromadzenia
uchwaly
Walnego
i odpowiednio
PrzejmowanE,
q 20 ust.2 lit. (g)
podjqtena podstawie
art, 506S 1 KSHorazodpowiednio
zostanE
istanowia
iq 52 ust.4 pkt l StatutuSp6lkiPrzejmowanej
StatutuSp6lkiPrzejmujEcej
przez
przejecia
PrzejmujqcE
spolki
Sp6lkq
polqczenie
nastEpi
w
drodze
spdlek
bqdE,2e
na
Spdlkq
przeniesienie
Przejmowanej
poprzez
calegomajqtkuSpdlki
Pzejmowanej
przfzna
kt6re Sp6lkaPrzejmujQca
w zamianza AkcjePolqczeniowe,
PzejmujEcE
przepisuart 514 KSH,tj.
z uwzglQdnieniem
spdlki Pzejmowanej,
akcjonariuszom
jako
ktorynie
Sp6lkiPrzejmowanei,
sp6lkiPeejmulEcej akcjonariusza
z, ylqczeniem
w zamianzaakcjeSpdlkiPrzejmowanej"
akcjiwlasnych
bqdzie
obejmowal
Prezesowi
Uzqdu OchronyKonkurencji
PolAczenie
Spdleknie podlegazgloszeniu
16 lutego2007r. o ochronie
13
ustawy
z
dnia
mowa
w
art,
o kt6rym
iKonsumentdw,
poz
33l, z p62n.zm.),a to
(Dz.u. z 2OO7
roku,Nr 50,
i konsumentdw
konkurencji
siq 5p6lki
w oparciuo art. 14 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 14 ww. ustawy,gdy2lqczqce
pkt
4
14
ww.
ustawy.
grupy
art.
w
rozumieniu
kapitalowej
nale2E
do tej samej

4,

UzAsADt{rENrE
EKoNoMrczNE
Pot4czENrA
PolEczenie
Sp6leknastqpuje
grupySpdlkiPzejmujQcej
w ramachproces!konsolidacji
("Grupa-ZUE1.Gldwnymcelemkonsolidacji
jest uzyskanie
przezGrupqZUEsilnej
pozyqirynkowejifinansowej,zapewniajqcej
m.in.dalszyrozw6jGrupy.PolEczenie
pozycjirynkowejSpdlkiPzejmujEcej,
Spolekdoprowadzi
poprzez
do umocnienia
powstaniejednego silnego podmiotu gospodarczego,
mogqcegow spos6b
skuteczniejszy
konkurowai
na rynkubudownictwa
infrastruktury
komunikacyjnej.
praw i obowiqzk6w
W \rrynikupo{Eczenia
dojdziedo sukcesjiwszystkich
Spolki
Przejmowanej
na rzeczSpdlkiPrzejmujecej,
a zatemdojdziedo konsolidacji
skladnik6w
majEtkuSp6lekbioracych
udzialw Polqczeniu,
w tym 5rodkdwtrwalych,zapasdw,
planowanego
material6woraz wiedzy fachowej(know-how).Przeprowadzenie
pozlvoli
PolQczenia
na efektywniejsze
zarzedzanie
tymi aktywaml,prowadzone
z poziomu
Sp6lkiPzejmujAcej,
bedEcej
dominujQcQ
w ramachGrupy.
Sp6lkE
w tym
PolEczenie
Spdlekma tak2ena celu uproszczenie
strukturykorporacyjnei
jednego
kt6regozadaniem
bqdziekoordynacja
stworzenie
centrumkorporacyjnego,
2e
decyzjiorazspowoduje,
dzialaicalejGrupyZUE.Usprawni
to procespodejmowania
przejrzysty
i sp6jny.
bqdzie
on bardziej
jest reorganizacja
przewidziana
strukturykapitalowej,
konsolidacji
W ramachprogramu
funkcjirealizowanych
wrazz centralizacjE
wdro2enie
optymalnej
strukturyzarzEdczej,
efektdwsynergiiw Grupie
obszarach
dzialalno6ci
oraz osiEganie
w poszczeqdlnych
pozwolw konsekwencji
kosddwoperacyjnych.
naobnizenie
ZUE.PolQczenie
jest uproszczenie
GrupyZUEoraz
strukturyorganizacyjnej
Kolejnym
celemPolQczenia
jednolitej
jej do reali6wrynkovvych,
wdro2enia
a takie umo2liwienie
dostosowanie
pozwoli
na
unifikacjq
PolEczenie
wobeckontrahentdw
Grupy.W szczeg6lnosci
strategii
zbQdnych
proces6w
orazeliminacjq
procedur,
decyzyjnych
skr6cenie
istandaryzacjQ
jednolitej
PolEczenie
wzmocniksztaitowanie
szczebliwhierarchiiorganizacyjnej,
procedury
w
ramach
procesy
i
operacyjne
a tak2e uprosci
kulturyorganizacji,
prowadzonej
dzialalno5ci.
m.in. popzez
powy2sze
zmianypozwolqobni2yikosztyfunkcjonowania,
Wszystkie
(w
liczby
v$/niku
ograniczenia
i organizacyjnych
koszt6wadministracyjny€h
obni2enie
efektu
w ramachGrupy),a takze uzyskanie
i kontrolnych
orcan6wzarzedczych
synergii,

5.

STOSUNEKWYMIANYAKCJI

Sp6lki Przejmowanej
Akcje PolqczeniowezostanE wydane akcjonariuszom
jako
Sp6ikiPzejmujqcej
przepisu
at 514 KSH,q. z wy{qczeniem
z uwzglQdnieniem
kt6ry nie bqdzieobejmowalakcji wlasnych
Sp6iki Pnejmowanej,
akcjonariusza
w Sp6lce
Przejmowanej.
zaakcjeposiadane
w zamian
przy
Spdlki Przejmowanej
zostanQwydaneakqonariuszom
Akcje PolEczenlowe
na akqe
stosunkuwymianyakcjiSp6lkiPrzejmowanej
nastqpujEcego
zasiosowaniu
y!oia!y'l:
("EOrylgEl/t
Sp6lkiPrzejmujqcej
piqasetnych)
jedendodziewiqi
(slownie:
ipiqidziesiEt
1:9,55

PodstawQ
ustaleniaPaMetuWymianybyly wycenyz dnia 12 sierpnia2013roku
pnez BRECorporate
sponqdzone
FinanceS.A.z siedzibE
w Warvawie(adresut.
KsiedzaIgnacegoJana Skorupki5, 00-546Warszawa)(odpowiednio
,,DAEdea
Finansowy"oraz,WygCIyl. W Swietle
Wyceni
- wedlugstanuna dzief
(a) waftosimajEtkuSp6lkiPrzejmujacej
zostalaustalona
(ang.sun of thepafts),E.
1 ipca2013roku- metodE
sumyczqsciskladowych
jako iloczynwynikdwwycenyposzczegdlnych
sp6lekGrupySpdlkiPzejmujqcej
(,,GrupaZUE') orazudzialujednostkidominujQcej
w poszczegdinych
spdlkach
(w oparciu
GrupyZUE.Wycena1000/o
kapital6w
wlasnych
Sp6lklPrzejmujqcej
o
jej jednostkowewyniki finansowe)oraz Sp6lki Przejmowanej
zostala
przeprowadzona
w oparciuo metodqdochodowa
oraz o ksiegowawartosa
orazw oparciuo
akt!"vv6w
netto (NAV).W oparciuo metodqpor6wnawczQ
wartosi aktyvv6wnetto (NAV) dokonanowycenysp6lek: Biuro
ksiQgowQ
In2ynieryjnych
Uslug Projektowych
Sp. z o.o. (,,EIUP1, Biuro Projekt6w
Komunikacyjnych
w Poznaniu
Sp. z o.o. (,,BPKPozna6') i BiuroProjektdw
w Gdahskusp. z o.o. w likwidacji(,,BPKGdafskl. Przyjqto
Kolejowych
nastqpujace
wagi dla ww. metodwyceny:dla spdlkl PzejmujacejiSp6lki
oraz 5oo/odla
50o/odla metodydochodowej,
Przejmowanej
odpowiednio:
kiQgowejwartosciaktyw6wnetto(NAV),za3dla sp6lekBIUPiBPK Poznafr
warto6ci
oraz5070dla ksiegowej
odpowiednio:
50o/o
dla metodypor6wnawczej
procesu
llkwidaqiBPK
formalnego
aktyw6wnetto(NAV).Z uwagina rozpoczqcie
dzialalnosci
o brakukontynuacji
cdaisk iwiq24cesiq z rym faktemzalozenie
na
przeztq sp6lkq,warto66100%kapital6w
w{asnych
oszacowano
operacyjnej
PLN:
zai
Doziomie
0
- wedlugstanuna dzieh
zostalaustalona
(b) warto56majQtku
SpdlkiPrzejmowanej
wartosa
oraz ksiqgowE
1 lipca2013roku w oparciuo metodqdochodowE
50qo
metod
wryceny:
(NAV),
wagi
dla
ww
nastqpujEce
netto
Przyjqto
akt!ryv6w
(NAV)
wafto5ci
aktyw6wnetto
oraz 50yodlaksiegowej
d a metodydochodowej
Z tresci ww, Wycenwynika,2e wartos6majEtkuspdlki Pftejmujqcejwynosi
osiem miliondwdwiescie
PLN (slownie; sto dziewiQidziesiEt
198.295.498,35
osiem35/100zlotych),zas
piqi tysiqcyczterystadziewiQidziesiEt
dziewiQadziesiqt
wynosi 81.728193,87 PLN (slownie:
wartosa majqtku Sp6lki Przejmowanej
jeden
sto dziewiqadziesiEt
osiemtysiQcy
dwadzieScia
siedernset
osiemdziesiEt millon6w
kzy 87/100zlotych)
siQsp6lekzostala
wartogikazdejz iaczqcych
i zawartaw Wycenach
Oszacowana
akcji w Sp6lce
(odpowiednio
22.000
000
akcji
w
Sp6lkach
do
liczby
odniesiona
w ten spos6b
okreslajqc
Przejmowanej),
oraz950.000akcjiw sp6lce
PzejmujQcej
wartoSci
akcji
Relacja
uzyskanych
udzialw PolQczeniu.
wartosiakcjiSp6lekbiorEcych
stanowilapodstawqdla ustaleniaParytetuWymiany Zgodnie z uzyskanymi
warto6ijednejakcjiwyniosia:
wielkoSciami,
dziewiqf01/100zlotych);
9,01PLN(slownie:
(a) dlaakcjlSp6lkiPrzejmujEcejr
sze5602/100
osiemdziesiqt
86,02PLN(slownier
(b) dla akcjiSpdlkiPzejmowanej:
zlotych).
grosza)
petnego
(warto6ci
w d6ldo najblizszego
zaokrEglone

Po zapoznaniu
siq z wynikamiWycen,ZazqdylEczqcych
siq Spdlekzadecyoowary
parltetuWyrniany.
o przyjQciu
wskazanego
powy2ej
LiczbaAkcji PolEczeniowych,
kt6rQotrzymakazdyuprawniony
akcjonariusz
Sp6lki
Przejmowanej,
zostanieustalonapoprzezpomno2enie
posiadanejprzez danego
polEczenia
akgonariusza
iiczbyakcjiSp6lkiPrzejmowanej
w dniurejestracji
w rejestze
przedsiqbiorc6w
Krajowego
Rejestru
(,.Dzief polaczenia,)przezpaMet
SEdowego
Wymianyi - je2eliiioczynten nie bqdziestanowilliczbycaikowitej- zaokrEglenie
otrzymanego
w ten spos6biloczynuw d6l do najwy2szej
liczbycalkowitej.Kazdy
uprawniony
akcjonariusz
Sp6lkiPrzejmowanej,
kt6remu
w wynikuww,zaokrEglenia
nie
przydzielono
nale2nejmu wedlug ParytetuWymianyulamkowejczq6ciAkcji
PolAczeniowej,
bedzieuprawniony
do otrzymania
doplatyw got6wce(,,Doolata').
KwotaDoplatynale2nej
danemu,uprawnionemu
akcjonariuszowi
Sp6lkiprzejmowanej
=
zostanie
obliczona
wedlugnastqpujqcej
formuly;D O x W, gdzie:D - oznacza
kwotq
Doplatyobliczona
w zlotychpolskich(PLN),O - oznaczaulamek,o kt6ry zostal
powy2ej,
zaokrqglony
w d6l iloczynwskazany
za6W - oznacza
wartosijednejakcji
r
ynikajqcQ
Spolki Przejmujqcej
z wycenyspozqdzonejna potrzebypolQczenla
w zlotychpolskich(PLN).Lqcznakwotadoplatnale2nych
wszystkim
akcjonariuszom
SpdlkiPrzejmowanej
niemo2eprzekroczya
peyznanych
10%warto6ci
bilansowej
Akcji
PolEczeniowych,
okre6lonej
wedlugo6wiadczenia,
o kt6rymmowaw art.499q 2 pkt4
gdybylacznakwotaDoplatdla wszystkich
KSH,W przypadku,
akcjonariuszy
Sp6lki
przekraczala
Przejmowanej
10%wartoSci
bilansowej
AkcjiPolqczeniowych,
okre6lonej
wedlugoswiadczenia,
o kt6rymmowaw art. 499 5 2 pkt 4 KSH,w6wczas
wysoko56
Doplatdlaposzczeg6lnych
proporcjonalnie
akcjonariuszy
zostanie
zmniejszona.
6.

SzczEGoLNE
TRUDNoScT
zwrAzANE
z wycENA
AKcJr
rAczAcycH
srESp6rEK
Niestwierdzono
szczegdlnych
trudno6ci
zwiEzanych
z lrycenElEczqcych
siqSp6leltani
z ustaleniem
warto6ci
akcjidJapotrzebustalenia
Parytetu
Wymiany.

7,

I FoRMACJE
DoDATKowE

(i)

pzez Sp6lkePrzeirnuiaca
Prawaprzvznane
akcionariuszom
So6lkiPrzejmowanej
lubinnvmosobom
w SD6lce
Przeimowanei
szczeo6lnie
uorawnionvm
praw
W zwiqzkuz Polqczeniem
nie przewiduje
siq przyznania
szczeg6lnych
akcjonariuszom
SpdlkiPrzejmowanej
lublakimkolwiek
innymosobom.
W Spdlce
w rozurnlenlu
alt. 4995
Przejmowanej
nieistniejqosobyszczeg6lnie
uprawnione
przyslugujqce
na mocyStatutuspdlki
1 pkt 5 KSH.Szczeg6Jne
uprawnienia
Przelmowanej
SkarbowiPaflstwa\ rygaslyw momenciezbyciapftez Skarb
Paistwaostatniej
akcjiw Sp6lce
Przejmowanej.
- vvynikajqce
przysluguje
z pakietu
Czqsciakcjonariuszy
5p6lkiPzejmowanej
gwarancjisocjalnychz dnia 16 wrze6nia2009 roku zawartegopomiqdzy
Sp6lkQ
ZwiEzkamiZawodowydridzialajEcymiw Sp6lce Przejmowanej,
(,,P4&et:59!ie!ry') - uprawnienie
do
PnejmowanE
orazSpdlkqPrzejmujqcE
po
pzez
posiadanych
cenie
nich
akcji
na
rzecz
Spdlki
Przejmowanej
zbycia
Sp6lki
iw terminie okreSlonychw PakiecieSocjalnym,ZobowiEzanie
do zgloszenia
uprawnionych
Przejmowanej
do odkupuww,akcjlod akcjonariuszy
PakietuSocjalnego
na skutek
2Edania
odkupuzgodniez postanowieniami
przejdzie
o ktdrejmowaw art. 4945
w drodzesukcesji
uniwersalnej,
PolEczenia

iodnosia siq bqdziedo Akcji Po{qczeniowych
1KSH, na SpdlkQPrzejmujEcq
wydanychw zamian za akcje Sp6lki Przejmowanejprzyslugujqceakcjonariuszom

uprawntonym
pakietu
do zgloszenia
2qdania
odkupuzgodniez postanowieniami
Socjalnego,
co oznaczaa
bqdzieobowiqzek
nabyciapnez SpdlkqprzejmujEcE
akcji wlasnych.W zwiEzkuz tym w dniu podjeciauchwalyo polQczeniu
pianowane
jest podjqcie
przezwalnezgromadzenie
Sp6lkiprzejmujQcej
uchwaly
upowazniajEcej
SpdlkQ
PrzejmujEcQ
na podstawie
art. 362S 1 pkt 8 KSH- do
nabywania
akcjiwlasnych
od akcjonariuszy
uprawnionych
do zgioszenia
iQdania
postanowieniami
odkupuzgodnie
z
Pakietu
Socjalnego,
objqtych
zobowiEZaniem,
o Korymmowapowy2ej.
po polaczeniu
(ii) Struktura
akcionariatu
Podokonaniu
Polaczeniai
(a) akcjonariuszeSpdlki Przejmowanej
stanq siQ posiadaczami
akcji
stanowiecych
ffrakymalnie
4,5olo
kapitaluzakiadowego
SpdlkiPftejmujAcej
oraz uprawniajqcych
do maksymalnie4,5o/o glos6w na walnym
rgromadzer'u
SoolkiPrzejr"ujEcej,
(b) dotychczasowi
akcjonariusze
Sp6lkiPzejmujEcejbQdEposiadaiakcje
stanowiEce
co najmniej95,5%kapitaluzakladowego
SpdlkiPrzejmujqcej
glosdwna walnymzgromadzeniu
orazuprawniajEce
do co najmniej
95,50/o
SpdlkiPrzejmujEcej.
8.

PoDSUMoWANIE

Pzeslanki
ekonomiczne
i finansowe,
zar6wno
dla lEczqcych
siq Sp6leKjak iich
jest
akcjonariuszy
wskazujq
na zasadn056
Polqczenia,
Polqczenie celowew kategoriach
strategicznych,
organizaryjnych,
korporacyjnych,
operaclJnych
i kosztowych.
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