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Zawarcie istotnej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 18 kwietnia
2016r. Emitent zawarł z Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie umowę datio in solutum. Przedmiotem
umowy jest przeniesienie przez Calatrava Capital S.A. na rzecz Emitenta własności 52.500 akcji na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja spółki NOTEBOOKI.PL S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS:
0000346729), uprawniających do wykonywania 33,8 % głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki, co stanowi
33,8 % udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce, w miejsce wykonania zobowiązania pieniężnego wynikającego
z wykupu 23.108 obligacji na okaziciela serii E4 wyemitowanych przez Calatrava Capital S.A. w dniu 10 marca
2014r. o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2.310.800,00 zł (zwane dalej jako
„Obligacje”), które zostały objęte przez Emitenta. Obligacje były oprocentowane w wysokości 12% w skali roku a
termin wykupu upłynął w dniu 10 marca 2016r. Calatrava Capital S.A. zobowiązana była do zapłaty na rzecz
Emitenta kwoty w wysokości 2.885.904,31 zł, co stanowi wartość świadczenia pieniężnego wynikającego z
zawartej umowy datio in solutum z dnia 18 kwietnia 2016r.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej wartość, która jest wyższa niż 10% kapitałów własnych
Emitenta.
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