
12PIAST: 
NR 13/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku: Zawarcie umowy sprzedaży większościowych pakietów 
akcji spółek: Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Źarowie SA w upadłości oraz Zakłady Urządzeń 
Przemysłowych SA w upadłości 
(Emitent - PAP - wtorek, 1 czerwca 18:38 - Raport bieżący 13/2004 ) 

§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 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.). 

W dniu 31 maja 2004 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" SA zawarł umowę sprzedaży - na rzecz Pawła 
Czeredysa, zamieszkałego w Warszawie - wszystkich, będących własnością Funduszu, akcji spółek: 

1/ Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Źarowie SA w upadłości, to jest 303.600 akcji o wartości nominalnej 2,06 zł 
każda, stanowiących 33% kapitału zakładowego Spółki i głosów na WZA. Cena sprzedaży zbywanego przez 
Fundusz pakietu akcji, którego wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych jest równa 0, wynosi 5.000 zł. 

2/ Zakłady Urządzeń Przemysłowych SA w upadłości z siedzibą w Nysie, to jest 860.692 akcji o wartości 
nominalnej 2,90 zł każda, stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki i głosów na WZA. Cena sprzedaży 
zbywanego przez Fundusz pakietu akcji, którego wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych jest równa 0, 
wynosi 5.000 zł. 

 

W odniesieniu do akcji każdej z ww. Spółek, Paweł Czeredys zapłaci Funduszowi dodatkowo kwotę zwaną 
"Wynagrodzeniem Dodatkowym". Wynagrodzenie Dodatkowe będzie należne Funduszowi od Pawła Czeredysa i 
będzie wynosiło: (i) 95% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży akcji danej Spółki, która to cena określona będzie w 
umowie zawartej pomiędzy Pawłem Czeredysem, a osobą trzecią (w terminie 5 lat od dnia przejścia własności 
akcji danej Spółki na rzecz Pawła Czeredysa), na podstawie której własność akcji danej Spółki przejdzie na rzecz 
tej osoby trzeciej, a ceną sprzedaży akcji danej Spółki określonej w umowie zawartej w dniu 31 maja br., o której 
mowa wyżej, i/lub (ii) 95% kwoty należnej Pawłowi Czeredysowi z tytułu praw majątkowych związanych z akcjami 
danej Spółki, otrzymanej przez Pawła Czeredysa z tytułu podziału majątku danej Spółki pozostałego po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli danej Spółki w przypadku likwidacji tej Spółki, o ile likwidacja taka 
nastąpi w terminie 5 lat od dnia przejścia własności akcji danej Spółki na rzecz Pawła Czeredysa. Wynagrodzenie 
Dodatkowe będzie płatne w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Pawła Czeredysa środków z tytułu ceny 
sprzedaży od osoby trzeciej lub z tytułu podziału majątku danej Spółki w związku z jej likwidacją. 

 

Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 31 maja 2004 r., Paweł Czeredys miał zapłacić NFI "PIAST" SA łączną 
cenę sprzedaży pakietów akcji spółek: Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Źarowie SA w upadłości oraz Zakłady 
Urządzeń Przemysłowych SA w upadłości w dniu zawarcia tej umowy. 

Łączna cena sprzedaży pakietów akcji ww. Spółek zostanie uznana za zapłaconą w terminie, jeżeli najpóźniej w 
dniu następującym po dniu zawarcia przedmiotowej umowy (tj. w dniu 1 czerwca 2004 r.) rachunek bankowy 
Funduszu zostanie uznany należną mu kwotą z tytułu przeprowadzonej transakcji. 

Fundusz zastrzegł sobie prawo własności akcji Spółek do czasu otrzymania od Pawła Czeredysa łącznej ceny 
sprzedaży. 

Brak jest powiązań pomiędzy NFI "PIAST SA" i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Pawłem 
Czeredysem, nabywającym akcje Spółek. 

Zawarcie wyżej opisanej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż przez Fundusz akcji spółek: Zakłady 
Chemiczne "ORGANIKA" w Źarowie SA w upadłości oraz Zakłady Urządzeń Przemysłowych SA w upadłości 
uznano za zbycie przez NFI "PIAST" SA aktywów o znacznej wartości z uwagi na fakt, że zbywane przez Fundusz 
pakiety akcji ww. Spółek przekraczają 20% kapitału zakładowego każdej z tych Spółek. 

Podpisy: 

Paweł Gieryński - w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" S.A. 


