
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr: 45/2017 

Temat:  GOBARTO SA – nabycie 100% udziałów w JAMA Sp. z o.o. 

Termin:  2017.11.02 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE nr L 173/1) 

(„Rozporządzenie MAR”), Zarząd GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w 

nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 oraz 22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, niniejszym 

informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce JAMA Sp. z 

o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ("Udziały") ("JAMA") od p. Marka Piotra Piekaja ("Sprzedający").  

 

Cena bazowa za udziały wynosi 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Kwota ceny z 

tytułu nabycia Udziałów płatna w dniu dzisiejszym wyniosła 9.500.000 zł (słownie: dziewięć milionów 

pięćset tysięcy złotych) i stanowi sumę kwoty 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) 

oraz wartości gotówki w JAMA, tj. kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Całkowita cena 

za Udziały podlega korekcie, w oparciu o bilans zamknięcia, o wartości wskazane w umowie, tj. o 

kwotę 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na co składa się Kwota 

Zatrzymana (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.) 

wypłacana zgodnie postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Spółką a Sprzedającym w dniu 27 

kwietnia 2017 r. oraz o inne wartości określone w umowie (tj. stan gotówki i wysokość kapitału 

obrotowego netto). Jednocześnie Spółka i Sprzedający zawarli aneks do warunkowej zobowiązującej 

umowy sprzedaży Udziałów przewidujący m.in. zabezpieczenie płatności Kwoty Zatrzymanej, o której 

mowa w raporcie nr 22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, poprzez poddanie się Emitenta egzekucji 

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia doręczenia Sprzedającemu 

Gwarancji Bankowej, co powinno nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2017 r. 

 

Nabycie spółki JAMA wpisuje się strategię działania na lata 2015-2019, ogłoszoną raportem bieżącym 

nr 35/2015 z 23.07.2015 r., bowiem poprzez przejęcie JAMA Emitent rozszerzy zasięg działania 

terytorialnego segmentu dystrybucyjnego. 

 


