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Raport bieżący 7/2009 

 

Temat: Sprzedaż udziałów spółki Ekotrakt Sp. z o.o. spółce zależnej Emitenta.   
 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie 
 
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. działając zgodnie 
z §5 ust 1 pkt 1 w związku z § 2 ust 5 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych, informuje że w dniu 27 lutego 2009 r. zawarł umowę 
sprzedaży udziałów spółki Ekotrakt Sp. z o.o. Nabywcą udziałów jest  spółka zależna od Emitenta 
VKN Polska Sp. z o.o. 
 
Ekotrakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kurkowa 44 prowadzi działalność w zakresie 
wytwarzania mieszanek budowlanych z przeznaczeniem na betony drogowe, podbudowy 
i stabilizacje. 
 
VKN Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność głównie w zakresie 
gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania, sprzedaży popiołów lotnych do 
betonu oraz dostaw biomasy do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich udziałów spółki Ekotrakt Sp. z o.o. będących  
w posiadaniu KOGENERACJI S.A. tj. 613 udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział, 
stanowiących 17,4 % udziału w kapitale Spółki. Udziały, które są przedmiotem umowy, nie są 
obciążone jakimkolwiek prawem osób trzecich. 
 
Przed zawarciem umowy VKN Polska Sp. z o.o. posiadał 2 917 udziałów Ekotrakt Sp. z o.o., co 
stanowiło 82,6 % kapitału zakładowego tej Spółki. Z dniem podpisania umowy nabycia VKN Polska 
Sp. z o.o. stał się właścicielem łącznie 3 530 udziałów Ekotrakt Sp. z o.o., co stanowi 100 % 
kapitału zakładowego tej Spółki. 
 
Cena sprzedaży udziałów wynosi 473 849 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset 
czterdzieści dziewięć złotych), tj. 773 zł za udział. Cena zostanie zapłacona w terminie do 13 marca 
2009 roku.  
 
Źródłem finansowania nabytych aktywów będą środki własne VKN Polska Sp. z o.o. 
 



Nabycie udziałów w spółce Ekotrakt Sp. z o.o. przez VKN Polska Sp. z o.o. zostało przeprowadzone 
w celu dokonania połączenia spółki Ekotrakt Sp. z o.o. ze spółką VKN Sp. z o.o. 
Pośredni udział KOGENERACJI S.A. w spółce Ekotrakt Sp. z o.o. wynosi nadal 100%. 
 
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwaj pracownicy 
Emitenta pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej w spółce VKN Polska Sp. z o.o. Innych 
powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a spółką 
VKN Polska Sp. z o.o. nie ma.   
 
Nabywane aktywa finansowe zostały uznane za aktywa o znacznej wartości na podstawie § 2 ust 5 
Rozporządzenia.   
 


