
Raport bieżący nr 41/2008   

Data sporządzenia: 2008-10-31         

Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości.       

    

Treść raportu:           

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia  

19 października 2005 r., Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Przemyślu (Emitent) informuje  

o przeprowadzeniu następujących transakcji w ramach grupy kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.:  

1. Dnia 31 października 2008 r., nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki SANWIL 

POLSKA sp. z o.o., która jest spółką w 100% zależną od Emitenta, podjęło uchwałę  

o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł poprzez 

utworzenie 19.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.   

2. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika tj. przez 

Emitenta. Łączna cena emisyjna objętych udziałów wyniosła 56.603.325,78 zł. Po rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, Emitent posiadad będzie w SANWIL POLSKA sp. z o.o. 20.000 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, stanowiących 100 % 

udziału w kapitale zakładowym SANWIL POLSKA sp. z o.o. oraz uprawniających do 

wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników SANWIL POLSKA sp. z o.o.  

3. Objęte udziały opłacone zostały przez Emitenta wkładem niepieniężnym w postaci 

przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 kodeksu cywilnego) służącego 

Emitentowi do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie w zakresie produkcji skór 

ekologicznych i materiałów powlekanych (dalej: „Przedsiębiorstwo”).  

4. W związku z powyższym, dnia 31 października 2008 r. Emitent oraz SANWIL POLSKA sp. z o.o. 

zawarły porozumienie w sprawie przeniesienia Przedsiębiorstwa na rzecz SANWIL POLSKA sp. 

z o.o. 

5. Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności: nieruchomości, środki trwałe,  środki obrotowe, 

w tym zapasy, prawa wynikające z umów wykorzystywanych w działalności Przedsiębiorstwa, 

prawa z licencji, prawa z świadectw ochronnych na znaki towarowe oraz prawa z patentów, 

atesty, w tym atesty higieniczne, palności, certyfikaty, udziały w spółkach zależnych od 

Emitenta, oraz prawa i obowiązki z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz Emitenta.  

W oparciu o Przedsiębiorstwo, SANWIL POLSKA sp. z o.o. od dnia 1 listopada 2008 r. 

kontynuowad będzie w całości dotychczasową działalnośd gospodarczą Emitenta.   

6. Prezesem zarządu SANWIL POLSKA sp. z o.o. jest Jacek Rudnicki, Prezes Zarządu Emitenta. 

           


