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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o 

zamiarze połączenia ZPUE S.A. (Emitent, spółka przejmująca) ze spółką zależną - ZPUE Pro sp. z o.o. (spółka 

przejmowana), Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 r. powziął informację o wydaniu 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w 

przedmiocie rejestracji z dniem 13 grudnia 2013 r. połączenia ZPUE S.A. ze spółką zależną ZPUE Pro sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez ZPUE S.A. spółki ZPUE Pro sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 

§ 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE Pro sp. z o.o. na ZPUE S.A. Zważywszy na fakt, że 

ZPUE S.A. była jedynym wspólnikiem ZPUE Pro sp. z o.o., połączenie ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o. 

nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego ZPUE S.A., zgodnie z art. 515 § 1 ksh. Z dniem rejestracji 

połączenia ZPUE S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ZPUE Pro sp. z o.o. 

Podstawowa działalność ZPUE S.A. obejmuje produkcję urządzeń służących do przesyłu i rozdziału energii 

elektrycznej, prowadzenie działalność handlowej w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych, a także wykonywanie kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie dostaw i montażu oraz 

uruchomienia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany, 

ZPUE S.A. zakwalifikowana jest do spółek z branży przemysłu elektromaszynowego. Natomiast, podstawowym 

przedmiotem działalności ZPUE Pro sp. z o.o. była produkcja wyrobów budowalnych z betonu, produkcja form i 

narzędzi, produkcja wielu podzespołów i detali wykorzystywanych do produkcji aparatury elektroenergetycznej.
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