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Raport bieżący nr 18/2017/K 

 

Data sporządzenia: 2017-05-30 

 

Nazwa Emitenta: 

Aplitt S.A. 

 

Temat: 

Nabycie udziałów spółki - nabycie aktywów znacznej wartości- korekta raportu 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne  

 

Treść raportu:  

Zarząd Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), informuje, że w wyniku oczywistej pomyłki 

edytorskiej, treść opublikowanego raportu nr 18/2017 została pierwotnie przekazana niekompletna. 

 

Prawidłowa treść kompletnego raportu: 

 

Zarząd Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), nawiązując do raportu nr 17/2017, informuje 

iż w dniu dzisiejszym, zawarł z Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz 

Panem Wojciechem Jóźwiakiem i Panem Piotrem Ziębą (dalej: „Sprzedający”),  umowę o nabycie 100 

% udziałów spółki Certis Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem 100% 

udziałów w Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 16.634.765,00 PLN. Tytuł prawny 

do udziałów przechodzi na Spółkę z chwilą otrzymania przez wszystkich Sprzedających 

przypadających na nich części ceny za udziały, przez co rozumie się chwilę, w której rachunki bankowe 

każdego ze Sprzedających są uznane kwotą odpowiedniej części ceny za udział. 

 

Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Spółki. 

Wartość  aktywów, o których mowa w niniejszym raporcie,  przekracza 10 % przychodów Spółki za 

ostatnie cztery kwartały.   

Umowa sprzedaży udziałów zawiera szereg mechanizmów zabezpieczających interesy Spółki, w tym 

w szczególności mechanizmy wypłaty odszkodowania oraz zakaz konkurencji dla wspólników 

zbywających udziały spółki Certis Investments Sp. z o.o. 

Monetia Sp. z o.o. świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej,  

w szczególności polegające na przyjmowaniu i realizacji wpłat na rachunki w PLN prowadzone  

w bankach działających w Polsce oraz na sprzedaży produktów finansowych z wykorzystaniem 
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placówek własnych oraz we współpracy z siecią agentów na podstawie decyzji Komisji Nadzoru 

Finansowego. Spółka  nabyła udziały, z założeniem kontynuowania przez Monetia Sp. z o.o. 

dotychczasowej działalności oraz z założeniem kontynuowania przez Monetia współpracy z 

dotychczasowymi członkami jej  Zarządu. 

 

 

 


