Poznań, dnia 24 lipca 2015 r.
RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2015
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.
Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako: "Emitent" lub "Sprzedający") informuje, iż w dniu 24 lipca
2015 r. zawarł z Michałem Leszkiem Lebieckim (dalej jako: "Kupujący") umowę sprzedaży udziałów
(dalej jako: „Umowa”) w spółce Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”)
Na mocy Umowy Sprzedający sprzedaje Kupującemu wszystkie swoje udziały w Spółce Biogaz Zeneris
Tech Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393421, tj. 4.900 równych i niepodzielnych udziałów o
łącznej wartości nominalnej 245.000 zł (wartość nominalna 1 udziału 50 zł), stanowiących 100%
udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na walnym zgromadzeniu, za cenę 1.000 zł (jeden
tysiąc złotych), a Kupujący kupuje wymienione udziały za wymienioną cenę.
Cena zostanie zapłacona w terminie 30 dni od zawarcia umowy przelewem na rachunek
Sprzedającego.
Wydanie udziałów Kupującemu i przejście własności udziałów na Kupującego nastąpiło z chwilą
zawarcia umowy.
Jeżeli w terminie 2 lat od zawarcia Umowy, Spółka wyegzekwuje jakiekolwiek kwoty z
przysługujących jej na dzień zawarcia Umowy wierzytelności, cena sprzedaży udziałów ulegnie
podwyższeniu o kwotę stanowiącą 10 % wartości brutto wyegzekwowanych przez Spółkę kwot.
Korekta ceny dokonywana będzie każdorazowo w terminie miesiąca od wyegzekwowania kwot przez
Spółkę. Kupujący zobowiązuje się powiadomić o fakcie stanowiącym podstawę do podwyższenia
ceny Sprzedającego, a także na żądanie Sprzedającego zapewnić mu dostęp do ksiąg Spółki w celu
weryfikacji występowania podstaw do podwyższenia ceny w trybie opisanym w niniejszym ustępie.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania
umowy, również w zakresie rękojmi ograniczona jest do kwoty 1.000 zł. Dalszą odpowiedzialność
strony wyłączyły.
Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.
Emitent oświadcza o braku powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Emitenta, a podmiotem nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 punkty 1 i 3 w zw. z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim
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