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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie podjęcia przez organy
PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury zmierzającej do zbycia 100% udziałów
spółki zależnej Emitenta – CENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni oraz
rozpoczęcia procesu poszukiwania oraz wyboru ofert, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 lipca 2012 roku
pomiędzy Emitentem a Gemini Grupė UAB z siedzibą w Wilnie (Kupujący) podpisany został list intencyjny (List
intencyjny), na mocy którego Kupującemu przyznana została wyłączność negocjacyjna do prowadzenia dalszych
rozmów. Jednocześnie w Liście intencyjnym strony wyraziły wolę podjęcia czynności przygotowawczych do
zawarcia umowy sprzedaży udziałów CENOS (Umowy inwestycyjnej) w oparciu o wstępnie ustalony przebieg
procesu transakcji sprzedaży w tym przyjęły metodologię ustalenia ceny sprzedaży, której ostateczna wysokość
będzie określona na dzień zamknięcia transakcji (tj. dzień przeniesienia własności udziałów CENOS). Na mocy
Listu intencyjnego strony ustaliły, iż zawarcie umowy sprzedaży udziałów CENOS (Umowy inwestycyjnej) nastąpi
do dnia 15 września 2012 roku, przy czym Umowa inwestycyjna będzie miała warunkowy charakter, a jej wejście
w życie oraz zamknięcie transakcji uzależnione będzie od dopełnienia przez strony Umowy inwestycyjnej
warunków formalno-proceduralnych właściwych dla tego typu transakcji, w tym uzyskania przez Kupującego zgody
Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na koncentrację.
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