RB 4/2011 – 30.03.2011
Nabycie pozostałych 49 % udziałów w spółce „Industrias Quimicas
Löwenberg” S.L.
Zarząd Selena FM S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 30 marca 2011, spółka zależna
Selena Co. S.A. (Spółka) zawarła umowę nabycia 250 000 udziałów hiszpańskiej spółki
„Industrias Quimicas Löwenberg” S.L. („Quilosa”) od ich dotychczasowego właściciela spółki Lowinter Holding XXI S.L. (dawniej Quilosa Holding XXI, S.L.). Nabyte udziały
stanowią 49% udziału w kapitale i głosach spółki Quilosa. Wartość nominalna 1 udziału
wynosi 6,01 EUR Cena łączna za nabywane 250 000 udziałów wyniosła 5 309 475 Euro
(słownie: pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć Euro), co w
przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dn. 30.03.2011 daje kwotę 21 173 124,41 PLN.
Źródłem finansowania nabywanych udziałów są środki własne Spółki.
W lipcu 2009 roku, spółka Selena Co nabyła poprzez podwyższenie kapitału 51%
udziałów w spółce „Quilosa”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr
16/2009. Nabycie pozostałych 49% udziałów w Quilosa przez Selena jest rezultatem
porozumienia pomiędzy Selena, a Lowinter Holding XXI S.L. o wcześniejszej realizacji
zapisów określonych w dokumentacji transakcyjnej pomiędzy Selena, a Lowinter Holding
XXI S.L. z dnia 3 lipca 2009 dotyczących sprzedaży udziałów w Quilosa przez Lowinter
Holding XXI S.L. Informacje o tych ustaleniach Emitent przedstawił w nocie nr 25.1
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.,
opublikowanego 31.08.2009 r.
Cena nabycia 49% udziałów w Quilosa przez Selena w kwocie łącznej 5 309 475 Euro
odpowiada gwarantowanej cenie odkupu na poziomie 21,2379 Euro za 1 udział.
W rezultacie niniejszej transakcji, po nabyciu 49% udziałów spółki „Quilosa”, Selena Co.
S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym oraz 100 % udziału w głosach w
zgromadzeniu wspólników spółki „Quilosa”.
Firma „Quilosa„ funkcjonuje nieprzerwanie od roku 1940 i jest jednym z kluczowych
podmiotów na rynku iberyjskim w zakresie uszczelniaczy i klejów. Posiada licznych
klientów, w tym sieciowe markety budowlane. Spółka prowadzi także działalność
eksportową. W 2010 roku spółka „Quilosa” uzyskała ok. 34 miliony Euro przychodów
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