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Podstawa prawna

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 roku w sprawie podjęcia decyzji o 

zamiarze połączenia (dalej: Połączenie) ZPUE S.A. (dalej: Emitent, Spółka Przejmująca) ze spółką zależną - ZPUE 

Pro Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmowana), Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż pozytywnie ocenia 

planowane Połączenie i rekomenduje Akcjonariuszom ZPUE S.A. głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia za podjęciem uchwały w sprawie Połączenia ZPUE S.A. i ZPUE Pro Sp. z o.o.  

Zarząd Emitenta równocześnie wskazuje, że Połączenie przeprowadzane jest w związku z przyjętą strategią 

rozwojową w obrębie Grupy ZPUE. Celem planowanych działań jest osiągnięcie efektu synergii, a konsekwentnie 

poprawa wyników finansowych prowadzonej działalności w stosunku do wyników osiąganych w ramach 

dotychczasowego modelu oraz zwiększenie atrakcyjności połączonego podmiotu na szeroko pojętym rynku 

produkcji urządzeń dla elektroenergetyki, co stanowić będzie silną podstawę dla dalszego stabilnego rozwoju tak 

Emitenta, jak i Grupy ZPUE. Planowane działania mają na celu również uproszczenie i zwiększenie efektywności 

zarządzania oboma Podmiotami oraz zmniejszenie jego kosztów.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Emitenta jego spółki zależnej – ZPUE Pro sp. z o.o. w trybie 

określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta.

Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał 

połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie 

przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 

oraz bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia poddany został 

badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, iż Plan Połączenia wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa 

w art. 499 § 2 k.s.h., został udostępniony na stronie internetowej ZPUE S.A.  pod adresem 

http://zpue.pl/o-firmie/plan-polaczenia.html, zgodnie z art. 500 § 2 (1) k.s.h., jak również opublikowany, jako 

załącznik do raportu bieżącego Emitenta nr 25/2013 z dnia 1 października 2013 r.

Opinia biegłego z badania Planu połączenia została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 

28/2013 z dnia 24 października 2013 r. 

Treść pierwszego zawiadomienia o planowanym Połączeniu została podana w raporcie bieżącym nr 29/2013 z 

dnia 24 października 2013 r., a treść drugiego zawiadomienia o planowanym połączeniu została podana w 

raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2013 r. 

przekazany został do publicznej wiadomości wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad w 

raporcie bieżącym nr 30/2013 z dnia 24 października 2013 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). 
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