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Dane szczegółowe: 
 

Zarząd Aztec International S.A. ("Spółka") informuje, iż w drodze realizacji strategii Spółki, 

która zakłada dynamiczny rozwój firmy m. in. poprzez przejęcia innych producentów i 

dystrybutorów akcesoriów budowlanych, w dniu 1. sierpnia 2011r. zawarł umowę z 

HAMADE, LLC z siedzibą w USA State of Delaware ("Hamade LLC") na mocy której w 

zamian za udziały w spółkach: 

 

- AZTEC (UK) Ltd z siedzibą w Brierley Hill, oraz 

 

- AZTEC Dichtscheiben Gmbh z siedzibą w Bad Laasphe,  

 

Hamade LLC objęło 291.667 akcji serii D spółki Aztec International S.A.  

 

 

 

Cenę emisyjną akcji serii D ustalono na 12,00 zł za 1 sztukę. Akcje serii D zostaną pokryte w 

całości wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w spółce AZTEC (UK) Ltd oraz w 

spółce AZTEC Dichtscheiben Gmbh, których wartość godziwa zgodnie z opinią biegłego 

rewidenta wydaną w dniu 25.02.2011r. wynosi odpowiednio: 

 

- dla AZTEC (UK) Ltd wartość 2.366.500,00 zł 

 

- dla AZTEC Dichtscheiben Gmbh wartość 2.358.500,00 zł. 

 

 

 

Zgodnie z powyższą umową Aztec International S.A. nabył następujące udziały spółek: 

 

- 100 udziałów w spółce AZTEC (UK) Ltd stanowiących 100% ogółu udziałów,  

 

- oraz 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben Gmbh stanowiących 100% ogółu 

udziałów. 

 

 

 

Umowa została zawarta na mocy Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 15 marca 2011 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

291.667,00 zł, tj. do kwoty 3.414.667,00 zł. 

 

 



 

W ocenie Zarządu Aztec International S.A. transakcja przyczyni się do znaczącego wzrostu 

wartości firmy i wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki. Pozyskanie nowych 

dystrybutorów umożliwi także poszerzenie rynków zbytu w krajach UE oraz zwiększenie 

skali działalności Spółki. 

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i 

Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". 
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