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Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 16/2012 PROTEKTOR S.A. („PRT” lub
„Emitent”) z dnia 16 lipca 2012 roku, informującego o zawarciu przez Emitenta z
Jaroslavem Palat („Kupujący”) umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta tj.
Prabos plus spółka akcyjna założonej i zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki
Czeskiej z siedzibą w Slavicinie, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Brnie, stanowiących 100% udział w prawie głosu i 100%-owy
udział w kapitale zakładowym spółki zależnej oraz 50% udziału w prawie do wspólnego
znaku towarowego, Zarząd Emitenta informuje, że do dnia 31 grudnia 2013 roku
Kupujący wpłacił na rachunek bankowy Emitenta kwotę 330.000,- EUR (słownie: trzysta
trzydzieści tysięcy euro), tytułem częściowej spłaty drugiej raty ceny nabycia znaku
towarowego ustalonej w wysokości 430 000, - EUR ( słownie: czterysta trzydzieści
tysięcy euro).
Do całkowitej zapłaty drugiej raty, a tym samym do wypełnienia przez Kupującego
warunków umowy w zakresie płatności ceny nabycia Kupujący ma dokonać niezwłocznie
dopłaty w wysokości 100.000,- EUR ( słownie: sto tysięcy euro).
Kwota wpłacona przez Kupującego zostanie przeznaczona przez Emitenta głównie
na dalsze ograniczenie zadłużenia PRT, w ramach konsekwentnej realizacji polityki
minimalizowania obciążeń finansowych Emitenta.
Przy zapłacie przez Kupującego całkowitej umownej ceny nabycia Emitent niezwłocznie
podejmie niezbędne kroki w celu zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych zgodnie z
postanowieniami przywołanej powyżej umowy sprzedaży akcji. W razie braku wpłaty
przez Kupującego całości umownej ceny nabycia, Emitent rozważy skorzystanie z
przysługujących mu uprawnień.
W każdej z powyższych opcji, Emitent poda do publicznej wiadomości informację o swojej
decyzji- odrębnym raportem bieżącym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wartość przedmiotowej umowy sprzedaży
akcji oraz prawa do wspólnego znaku towarowego przekracza 10 % kapitałów własnych
Emitenta.
Szczegółowe postanowienia umowy sprzedaży wraz z warunkami umowy, określeniem
stron umowy i charakteru ich powiązań, zostały określone w raporcie bieżącym nr
16/2012.

