RB Nr 16 - Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny
od Emitenta (27.06.2014)
Zarząd Spółki Stalprodukt Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Bochni, niniejszym
informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2014 r.,
zawiadomienia o zawarciu Aneksu do Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziału z dnia 20
lutego 2014 roku („Aneks”) przez podmiot zależny od Emitenta, opisanej w raportach
bieżących nr: 5, 6, 8 oraz 9.
1.

Data zawarcia i strony Aneksu

Ww. Aneks został zawarty w dniu 27 czerwca 2014 roku pomiędzy Zakładami GórniczoHutniczymi „Bolesław” S.A., z siedzibą w Bukownie, jako Sprzedającym a Balkan Mining
Group PLC, spółką utworzoną i zarejestrowaną na Malcie pod numerem C61059 z siedzibą
przy ul. Melita 60/2, Valletta, VLT 1122, Malta, jako Kupującym.
2.

Przedmiot Aneksu

Strony zmieniły termin umowny na ziszczenie się jednego z warunków zawieszających
Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziału w postaci przekazania ceny sprzedaży na rachunek
escrow z dnia 30 czerwca 2014 roku na dzień 25 września 2014 roku.
Strony zmieniły termin umowny na ziszczenie się jednego z warunków zawieszających
Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziału w postaci uzyskania zgody Hipotekarna Banka z
dnia 7 lipca 2014 na dzień 30 września 2014 roku.
Tym samym Warunkowa Umowa Sprzedaży Udziału przestanie obowiązywać w przypadku
nieziszczenia się ww. warunków zawieszających w zmienionych terminach, tj. w przypadku
zajścia następujących zdarzeń:
1) jeżeli przekazanie ceny sprzedaży na rachunek escrow nie zostanie dokonane do dnia
25 września 2014 roku;
2) jeżeli zgoda Hipotekarna Banka nie zostanie udzielona do dnia 30 września 2014 roku;
W pozostałym zakresie Warunkowa Umowy Sprzedaży Udziału pozostaje bez zmian.
3.

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% wartości kapitałów
własnych Emitenta.
4.

Pozostałe informacje

Ww. Aneks został podpisany ze względu na konieczność przedłużenia terminu przekazania
ceny sprzedaży na rachunek escrow w związku z nawiązaniem przez Kupującego współpracy
dodatkowo z funduszem inwestycyjnym specjalizującym się w branży górniczej, który w
chwili obecnej przeprowadza proces due diligence.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 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. z
2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

