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(Raport bieżący nr 22/2012) 
 
18.06.2012 
 
Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji przez jednostkę zależną od 

Emitenta 

  

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie o zawarciu 
przez Idea Bank S.A. („Spółka”) - jednostkę zależną od Emitenta (Emitent posiada 100% 
akcji Spółki) - w dniu 18 czerwca 2012 r. Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji za 
Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od LC Corp BV z 
siedzibą w Holandii 156.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 110.000.000 PLN.  

Na podstawie ww. umowy przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Spółki oraz zapłata ceny 
za te akcje są warunkowe i zależą od spełnienia się następujących warunków 
zawieszających:  

(a)          wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Kupującego o kwotę 19.589.744 PLN (dziewiętnastu 
milionów pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu 
czterech złotych) w drodze emisji 9.794.872 (dziewięciu milionów siedmiuset 
dziewięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji serii J, 

(b)           upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru 
Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% 
funduszy własnych Kupującego. 

 

Emitent informuje, że po dojściu do skutku wyżej opisanej umowy oraz umów warunkowych, 
o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 11/2012, Spółka nabędzie 100% 
kapitału zakładowego Tax Care S.A. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).  
 

 


