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Wykonanie  warunkowej umowy sprzedaży większościowego pakietu udziałów Spółki Farmtech Sp. z o. o.

Podstawa prawna

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST SA w ramach wykonania warunkowej umowy sprzedaży udziałów 
Farmtech Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, zawartej w dniu 28 czerwca 2006 r. ze Spółką Unia Sp. z o.o.(„Umowa”), 
o zawarciu której Fundusz informował w Raporcie Bieżącym Nr 42/2006, w dniu 7 lipca 2006 r. sprzedał wszystkie 
będące własnością Funduszu udziały spółki Farmtech Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, to jest 517 udziałów o 
wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 84,9% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów 
na jej WZA.
Zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia 28 czerwca 2006 r. cena sprzedaży wynosi 5.300.000 zł, (słownie: pięć 
milionów trzysta tysięcy złotych), tj. 10.251,45 zł za jeden udział.

Sprzedaż udziałów na rzecz Kupującego uzależniona była od spełnienia się warunków zawartych w Umowie. 
Wszystkie warunki Umowy z dnia 28 czerwca 2006 roku zostały spełnione, a mianowicie:
1.  Rada Nadzorcza NFI Piast S.A. wyraziła zgodę na sprzedaż udziałów.
2.  Inwestor tj., Wspólnik, który jest właścicielem 92 udziałów Spółki, stanowiących 15,1 % w kapitale zakładowym, 
pisemnie zrzekł się prawa do pierwokupu udziałów przysługującego mu zgodnie z § 8 ust. 4 – 7 Umowy Spółki.
3. Kupujący zapłacił całą cenę za udziały.

Przejście własności udziałów nastąpiło z dniem zapłaty całej ceny za udziały tj. 7 lipca 2006 roku.
Brak jest powiązań pomiędzy NFI PIAST SA i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz
a spółką Unia Sp. z o.o.
Sprzedaż przez Fundusz wszystkich posiadanych udziałów spółki Farmtech Sp. z o.o. uznano za zbycie aktywów o 
znacznej wartości z uwagi na fakt, że zbyty przez Fundusz pakiet udziałów stanowił 84,9% kapitału zakładowego 
spółki Farmtech Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 
1744).
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2006-07-07 Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz

2006-07-07 Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Świątkowski
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