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NR 07/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku: zawarcie znaczącej Umowy przez NFI "PIAST" SA 
(Emitent - PAP - środa, 18 lutego 18:11 - Raport bieżący 07/2004 ) 

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z 
późn. zm.). 

NFI "PIAST" SA informuje, że w dniu 17 lutego 2004 roku zawarł z Wojciechem Ziembińskim, spółką FAMAROL 
Dystrybucja Sp. z o.o. oraz spółką FMR FAMAROL SA, Porozumienie Wspólników ("Porozumienie"). 

Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków, na których NFI "PIAST" SA oraz Wojciech Ziembiński będą 
uprawnieni do dokonania konwersji swoich wierzytelności z tytułu udzielonych spółce FAMAROL Dystrybucja Sp. z 
o.o. ("Spółka") pożyczek na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 

Zgodnie z Porozumieniem, NFI "PIAST" SA będzie uprawniony do objęcia 103 udziałów Spółki o łącznej wartości 
nominalnej 51.500 zł., które zostaną pokryte wkładem w postaci wierzytelności w kwocie 815.038,3 zł z tytułu 
udzielonych przez NFI "PIAST" SA Spółce pożyczek (łączna kwota wierzytelności NFI "PIAST" SA z tytułu 
udzielonych Spółce pożyczek według stanu na dzień 30 września 2003 r. wynosiła 3.920.728,3 zł). Dla potrzeb 
konwersji Strony przyjęły wycenę Spółki na poziomie 477.000 zł. Zgromadzenie Wspólników Spółki w celu podjęcia 
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zostanie zwołane w terminie do dnia 28 lutego 2004 r. 

Po zarejestrowaniu powyższego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, FMR FAMAROL SA będzie 
zobowiązany do umorzenia wszystkich swoich udziałów w Spółce, tj. 60 udziałów o wartości 500 zł każdy, za 
wynagrodzeniem w wysokości 477.000 zł. 

Porozumienie przewiduje również możliwość dokonania w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. przez NFI "PIAST" 
SA konwersji pozostałej części wierzytelności w wysokości 3.105.690 zł z tytułu pożyczek udzielonych Spółce na 
udziały Spółki. Cena emisyjna 1 udziału wynosić będzie 7.500 zł. 

Analogiczne uprawnienia do dokonania konwersji swojej wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki na 
udziały Spółki przysługują Wojciechowi Ziembińskiemu. 

Porozumienie dopuszcza możliwość wniesienia do Spółki w formie aportu wszystkich akcji FMR FAMAROL SA 
będących własnością NFI "PIAST" SA w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. 

Porozumienie określa również zasady wspólnej sprzedaży przez wspólników Spółki udziałów Spółki w przypadku 
wyjścia z inwestycji w udziały Spółki. 

Porozumienie zostało uznane za znaczącą umowę na tej podstawie, że wartość przedmiotu Porozumienia 
przekracza 10 % wartości aktywów netto NFI "PIAST" SA. 
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