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raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 23/2017 w sprawie informacji nt. udzielenia przez Zarz d ZPC Otmuchów
S.A. („Emitent”, „Spó ka”) wy czno ci na prowadzenie negocjacji dotycz cych przeprowadzenia transakcji
sprzeda y przez Emitenta udzia ów w spó ce zale nej od Emitenta prowadz cej dzia alno w obszarze produkcji
pellet tj. Jedno Sp. z o. o. („Jedno ”) Emitent informuje, e w dniu 12 lipca 2017 roku zawar pakiet umów
dotycz cych sprzeda y wszystkich posiadanych udzia ów w Jedno .
Na mocy ww. umów Emitent sprzeda wszystkie posiadane tj. 31.605 udzia ów w Jedno na rzecz dwóch osób
zarz dzaj cych Jedno oraz podmiotu powi zanego z ww. osobami tj. TW2017 Sp. z o.o. ( cznie jako
„Kupuj cy”). Zbywane udzia y stanowi 99% udzia ów w kapitale zak adowym Jedno .
Umowy zosta y zawarte pod warunkami zawieszaj cymi polegaj cymi na uzyskaniu ze strony banku
finansuj cego dzia alno Grupy Kapita owej Emitenta tj. BG BNP Paribas S.A. zgody na sprzeda udzia ów w
Jedno , przy czym w przypadku nieuzyskania ww. zgody w terminie do ko ca lipca 2017 roku umowy wygasn .
Na mocy ww. umów Kupuj cy zobowi zani s do zap aty cznej ceny sprzeda y w kwocie 10.022.710 z („Cena”)
w terminach wskazanych w umowach, przy czym p atno stanowi ca pierwsz transz sk adaj ca si na ok. 80%
Ceny zostanie dokonana niezw ocznie po przekazaniu Kupuj cym przez Spó
informacji o spe nieniu warunku
zawieszaj cego dla ww. umów, a kolejne dwie transze w wysoko ci po ok. 10% Ceny w terminie kolejnych
odpowiednio 12 oraz 24 miesi cy od dnia spe nienia warunku zawieszaj cego.
W przypadku braku p atno ci pierwszej transzy Ceny, o której mowa powy ej we wskazanym umownie terminie,
Emitent ma prawo do odst pienia od umów w terminie do dnia 30 wrze nia 2017 roku.
Przeniesienie w asno ci udzia ów na Kupuj cych nast pi z chwil zap aty pierwszej transzy Ceny.
Umowy nie zawieraj postanowie odno nie kar umownych, a pozosta e ich warunki (w tym odnosz ce si do
odpowiedzialno ci stron, zabezpiecze czy te warunków odst pienia od tych umów) nie odbiegaj od
standardowych postanowie dla tego rodzaju umów.
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