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Treść raportu:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej także "Spółka
Przejmująca") ze spółką CONTRAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka Przejmowana")
Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nie jest konieczne stosownie do postanowień art. 500 §21, w związku z powyższym Zarząd
ATREM S.A., działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy
Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez
podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100%
udziałów w Spółce Przejmowanej.
Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej
www.atrem.pl zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i
Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.
Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą
zapoznać się w siedzibie ATREM S.A. w Złotnikach przy ul. Czołgowej 4, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do
16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 19.06.2019 r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia
Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których
zostaną podjęte uchwały o połączeniu.
Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie
połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.
Emitent informował o ogłoszeniu zamiaru połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym nr 37/2019.
Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych

Załączniki
Plik

Opis

Plan Połączenia Atrem_Contrast_ f.pdf

Plan połąc zenia

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.

Usługi inne (uin)

(skróc ona nazwa emitenta)
62-002

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Złotniki

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Czołgowa

4
(ulic a)

+48 61 640 65 00
(telefon)

(numer)
+48 61 640 65 25
(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

ATREM S.A.

RB-W 38 2019
atrem@atrem.pl

www.atrem.pl
(e-mail)

(www)
639688384

777 24 28 084
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2019-06-18

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

