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Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS
S.A. informuje, iż w dniu 29.06.2016 roku wpłynęło podpisane i zarejestrowane Porozumienie dotyczące umów z
kontrahentem w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych datowane na 15.04.2016 roku zawarte pomiędzy
Polska Grupą Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „PGG” a spółką Kompania Węglowa S.A. z
siedzibą w Katowicach zwanej dalej „KW” a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie zwanym dalej „Wykonawcą”.
W dniu 09.02.2015 roku KW oraz PGG zawarły przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanych części
przedsiębiorstwa, zmienią w dniu 15.04.2016 roku zgodnie z którą w dniu podpisania umowy sprzedaży w
wykonaniu umowy przedwstępnej PGG nabędzie przedsiębiorstwo KW z wyłączeniem składników majątkowych
niezwiązanych z działalnością górniczą. KW i Wykonawca są stronami umów które realizowane są przez
przedsiębiorstwo KW. PGG zamierza wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących Umów oraz nabyć
wierzytelności (należności) KW i przejąć zobowiązania KW. PGG nabywa wszelkie prawa KW wynikające z każdej z
Umów oraz przejmuje wszelkie obowiązki KW wynikające z każdej Umowy.
Na dzień przekazania niniejszego raportu stan umów i zamówień z KW wynosi 1 338 515,00 PLN.
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