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Treść raportu:

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Selena FM S.A.
informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 roku zawarta została umowa o znaczącej wartości pomiędzy Selena FM S.A.
a spółkami zależnymi od Emitenta: Selena Co S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Selena Co) i Orion Sp. z o.o. z
siedzibą w Dzierżoniowie (dalej Orion).
Na mocy umowy Selena FM S.A. zwalnia spółkę Orion z obowiązku wypłaty dywidendy Emitentowi w kwocie PLN
168.301.879,49 zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć
złotych 49/100), przysługującej Selena FM S.A. na podstawie uchwały nr 3 powziętej przez zwyczajne zgromadzenie
wspólników spółki Orion w dniu 30 czerwca 2010 roku, w celu spłaty wierzytelności Oriona wobec Selena Co w
kwocie 168.232.525,04 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset
dwadzieścia pięć złotych 04/100). W trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego Selena FM S.A. wstąpiła w prawa
zaspokojonego wierzyciela co do wysokości spłaconej wierzytelności Orion wobec Selena Co. W wyniku zawartej
umowy Selena Co. przestała być dłużnikiem spółki Orion, a zobowiązanie to przejęła Selena FM S.A. pokrywając je
należną dywidendą.
Zarząd Selena FM S.A realizuje strategię podniesienia efektywności funkcjonowania Grupy Selena poprzez
reorganizację struktury organizacyjnej i kapitałowej. Dokonana transakcja jest elementem restrukturyzacji
wierzytelności wewnątrzgrupowych powstałych w wyniku współpracy handlowej ze spółkami zagranicznymi.
Celem przeprowadzonej transakcji jest uporządkowanie zasad finansowania działalności zagranicznej Grupy,
oraz poprawienie struktury bilansowej spółek będących stronami umowy.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż łączna jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Przeprowadzana transakcja nie wpływa na wyniki skonsolidowane Grupy.

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(peł na nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.

Chemic zny (che)

(skrócona nazwa emitenta)
53-611

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Wroc ław

(kod pocztowy)

(miejsc owość)

Strzegomska

2-4
(ulic a)

(numer)

071 78 38 210

071 78 38 291
(tel efon)

(fax)

selenafm@selena.pl

www.sel enafm.com
(e-mail)

(www)

884-00-30-013

890226440
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2010-07-01

Kazimierz Przełomski

Wic eprezes Zarządu

2010-07-01

Elżbieta Szymańska

Czł onek Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

