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Podstawa prawna: 
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne 

 
W nawiązaniu do raportu 22/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. Zarząd Electus S.A. informuje, 

iż w dniu 26 kwietnia 2010 r. wpłynęło do Spółki wielostronne porozumienie z udziałem 

m.in. Spółki Sigma Sp. z o.o. w Lubinie oraz spółki ZNTK Poznań S.A., w którym rozliczono 

należności Electus S.A. od Spółki Sigma Sp. z o.o., a których wartość bilansowa wynosiła 

16.000.000,-zł. 

W wyniku zawarcia ugody pozasądowej, strony ustaliły, iż celem rozliczenia wzajemnych 

roszczeń Electus otrzyma kwotę 29.000.000,-zł, i kwotę tę zapłaci na rzecz Electus S.A. 

ZNTK Poznań S.A. po zbyciu przysługujących ZNTK Poznań S.A. udziałów spółki ZNTK 

Nieruchomości Sp. z o.o. w Poznaniu (wierzytelność przyszła).  

Na zabezpieczenie tej wierzytelności Electus S.A. wynikającej z zawartej ugody, ZNTK 

Poznań S.A. przeniosło na Electus S.A. przyszłą wierzytelność o zapłatę ceny, jaka 

przysługiwać będzie ZNTK Poznań S.A. z tytułu sprzedaży przysługujących ZNTK Poznań 

S.A. udziałów spółki ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. Przelew ograniczony jest do 

wierzytelności o zapłatę ceny do kwoty 29.000.000 zł. i dotyczy najwcześniej płatnych 

wierzytelności o zapłatę ceny za sprzedaż (w ramach jednej lub wielu transakcji) 

jakichkolwiek udziałów spółki ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., jaka dokonana zostanie po 

dniu zawarcia niniejszej umowy; z wyłączeniem pakietu mniejszościowego (7.738 udziałów);  

przelane wierzytelności przechodzą na ELECTUS z chwilą ich powstania. Dodatkowe 

zabezpieczenia należności Electus S.A. opisano w ww. porozumieniu i związane są ze sferą 

korporacyjną w Spółce ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. (m.in. wymóg uzyskania zgody 

wspólników na zbycie udziałów przez ZNTK Poznań S.A., która to zgoda uzależniona jest od 

ustanowienia na rzecz Electus S.A. dodatkowego zabezpieczenia prawnego). 

 

Zgodnie z zapisami porozumienia, spółka Sigma złożyła wniosek o wycofanie powództwa 

przeciwko Electus S.A., o którym Emitent informował w przytoczonym raporcie 22/2010. 

 

Porozumienie określa także inne prawa i obowiązki stron związane z wykonaniem umowy. 

Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów Emitenta, co stanowi podstawę do 

uznania przedmiotowej informacji za informację poufną.  

 


