Raport bieżący nr 20/2016
Data sporządzenia: 12 września 2016
Temat:
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną –
Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i
okresowe
Treść:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu
12 września 2016 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką
zależną Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Mokotowskiej 15a lok. 17, 00-640 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000437412 („Spółka Przejmowana”).
Połączenie spółek ma być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Ze względu, że Emitent przejmuje swoją
jednoosobową spółkę zależną, w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym
i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, połączenie
odbędzie się w trybie uproszczonym oraz bez podwyższania kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej i bez wydania akcji Spółki Przejmującej jedynemu wspólnikowi
Spółki Przejmowanej.
Podstawowa działalność Spółki Przejmującej polega na działalności holdingów
finansowych. Natomiast zasadniczym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej
jest udzielanie odpłatnych poręczeń zobowiązań finansowych zaciąganych przez osoby
fizyczne.
Uzasadnieniem połączenia są względy ekonomiczne. Połączenie ma na celu
optymalizację działania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta.
Planowane połączenie spółek spowoduje redukcję liczby podmiotów funkcjonujących
w ramach grupy kapitałowej, czego efektem ma być m.in. obniżenie kosztów
działalności grupy kapitałowej, czy konsolidacja mienia. Połączenie zwiększy
efektywność zarządzania oraz uprości rozliczenia w grupie kapitałowej.
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