Raport bieżący nr 7/2016
Data sporządzenia: 15-02-2016
Temat: Korekta raportu nr 9/2015: zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu:
Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej:
Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 08.04.2014 r.
Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia tak aby przedstawione zdarzenie
gospodarcze zostało opisane w sposób bardziej rzetelny i kompletny. Jednocześnie Zarząd Spółki
wskazuje, że podjął działania mające na celu zmianę jakości raportowania, w szczególności poprzez
zawieranie większej ilości informacji podawanych w raportach, tak aby umożliwić inwestorom pełną
ocenę wpływu danej transakcji na sytuację finansową oraz majątkową Spółki.
Treść raportu przed korektą:
Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (Emitent, CDE S.A.), informuje iż w dniu 7
kwietnia 2014 roku zawarł umowę na łączną wartość 810.000,00 zł., polegającą na zakupie akcji
spółki działającej w branży elektroniki, w tym produkcji elementów wykorzystywanych przy
pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii.
Zawarta umowa jest realizacją przyjętej strategii inwestycyjnej w sektorze odnawialnych źródeł
energii, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.
Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20 % kapitałów
własnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.
Treść raportu po korekcie:
Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej:
Spółka) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2014 roku zawarł umowę na łączną wartość 810.000,00 zł.,
polegającą na zakupie akcji spółki Sunex S.A. ? działającej w branży elektroniki, w tym produkcji
elementów
wykorzystywanych
przy
pozyskiwaniu
alternatywnych
źródeł
energii.
Zgodnie z treścią umowy, sprzedający ma prawo do dnia 31 marca 2016 r. odkupienia
przedmiotowych akcji po cenie sprzedaży, natomiast w przypadku sprzedaży akcji przez Spółkę przed
31 marca 2016 r., Spółka będzie zobowiązana do zapłaty ma rzecz sprzedającego odszkodowania w
wysokości 89% zysku uzyskanego przez Spółkę ze sprzedaży akcji (pomniejszonego o koszty
związane ze zbyciem akcji).
Zawarta umowa jest realizacją przyjętej strategii inwestycyjnej w sektorze odnawialnych źródeł
energii, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.
Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20 % kapitałów
własnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
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