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Raport bieżący 27/2014 

 

Temat:  Sprzedaż 100 % udziałów w spółce zależnej Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. 

 

Działając na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd spółki Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku 

pomiędzy Emitentem a spółką EDF Polska S.A. została zawarta umowa sprzedaży, na podstawie 

której Emitent zbył 58 200 udziałów w spółce zależnej Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu (dalej Renevis Sp. z o.o.), co stanowi 100% udziału w kapitale 

zakładowym Renevis Sp. z o.o. i 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

Renevis Sp. z o.o. 

 

Cena sprzedaży 100% udziałów w spółce Renevis Sp. z o.o., zgodnie z umową wyniosła 

16 232 493,53 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta 

dziewięćdziesiąt trzy 53/100) złotych). 

 

W dniu 23 maja 2014 r. zgodę na zbycie przedmiotowych udziałów wyraziła na mocy uchwały Rada 

Nadzorcza Emitenta.  

 

Po zawarciu umowy  Emitent nie posiada udziałów w spółce Renevis Sp. z o.o.  

Strony umowy są kontrolowane (bezpośrednio lub pośrednio) przez Electricité de France S.A., 

spółkę publiczną prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu, a zatem należą do tej samej Grupy 

Kapitałowej. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Renevis Sp. z o.o. jest gospodarcze wykorzystanie 

ubocznych produktów spalania (UPS), systemowa gospodarka odpadami energetycznymi poprzez 

układy odpopielania i zarządzania składowiskami w jednostkach energetyki zawodowej, systemy 

przygotowania, przetwarzania i podawania paliw biomasowych i inne. Udziały zostały zbyte 

w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.  

 

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu 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. 

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie- informacja poufna 

 


