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Raport bieżący nr 12 / 2018   Data sporządzenia: 2018-06-25 

 
 

Temat: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 
428 KSH 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące  
i okresowe. 

 
Treść raportu:  

Na podstawie §12 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
Zarząd PROCAD SA udziela odpowiedzi w trybie art. 428 §5 Kodeksu spółek 
handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy zadane na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r. 

Pytanie nr 1: Jakie jest stanowisko Groclinu w sprawie przejęcie spółki DES ART i jaką 
cenę spółka zamierza uzyskać za sprzedaż swoich udziałów. 

Odpowiedź: W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 1 marca br. Zarząd PROCAD 
SA informuje, że postanowienia listu intencyjnego, którego dotyczył przedmiotowy 
raport pozostają w mocy, poza terminem gwarantowanej wyłączności w negocjacjach, 
który nie ma zasadniczego wpływu na ewentualną transakcję. Nie zakończyły się 
jeszcze badania spółki (due diligence) oraz analizy możliwości synergii. Po ich 
zakończeniu strony przystąpią do negocjacji ceny transakcji. Zgodnie z zapowiedzią, 
Emitent ostateczną decyzję o zbyciu udziałów będzie podejmował w oparciu o ocenę 
opłacalności takiej transakcji, na poziomie zapewniającym godziwy zwrot z inwestycji. 

 

Pytanie nr 2: Spółka ma ok. milion dwieście tysięcy swoich akcji już od kilku lat. Co 
spółka zamierza zrobić z tymi akcjami i do kiedy. 

Odpowiedź: Decyzja o przeznaczeniu skupionych akcji własnych leży w 
kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Zarząd może jedynie sugerować jakieś 
rozwiązania poddając je pod decyzję akcjonariuszy. W dniu 7 grudnia 2012 roku 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę dotyczącą 
skupionych akcji własnych Spółki o następującej treści: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu opinii prawnej, 
zamieszczonej jako komentarz Zarządu do projektu uchwały opublikowanego 30 
października 2012 r. w raporcie bieżącym nr 17/2012, postanawia zawiesić realizację 
celu pierwotnego (tj. umorzenia) na czas nieoznaczony bez wskazywania nowego 
przeznaczenia dla wszystkich skupionych i posiadanych przez Spółkę akcji własnych. 
W opinii akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, skupione akcje własne 
stanowią realną wartość i mogą w przyszłości być wykorzystane z pożytkiem dla spółki, 
który przełoży się na korzyści dla akcjonariuszy większe, niż te wynikające z umorzenia 
akcji.” 

Zarząd podziela opinię wyrażoną w uchwale z dnia 7 grudnia 2012, dotyczącą 
skupionych akcji własnych, które w przeszłości były już wykorzystywane jako forma 
zapłaty w akwizycjach podmiotów, jednocześnie deklaruje wykonanie woli Walnego 
Zgromadzenia, w sytuacji zmiany jego stanowiska. 


