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Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33,
poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. Zarząd
podjął uchwałę o podjęciu prac nad podziałem Marvipol S.A. („Spółka dzielona”) przez
wydzielenie. Podział Spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział
przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku Spółki dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, tj. Działu Motoryzacyjnego, na
spółkę pod firmą M Automotive Holding S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie
(„Spółka przejmująca”).
Działalność Działu Motoryzacyjnego prowadzona dotychczas w ramach Spółki dzielonej
polega przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami
motoryzacyjnymi funkcjonującymi w ramach Grupy Kapitałowej Marvipol. Planowany
podział Spółki dzielonej ma na celu zreorganizowanie działalności Grupy Kapitałowej
Marvipol, w ramach której nadal prowadzona będzie działalność developerska i
wydzielenie z niej odrębnej struktury, w ramach której będzie prowadzona działalność
motoryzacyjna.
Celem podziału jest wyodrębnienie ze Spółki dzielonej Działu Motoryzacyjnego i w ten
sposób:
a. Uzyskanie wiarygodnej rynkowej wyceny działalności motoryzacyjnej,
b. Umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej w
ramach aktywności Spółki dzielonej lub Spółki przejmującej,
c. Zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej Marvipol dla akcjonariuszy i
potencjalnych inwestorów.
Intencją Zarządu Spółki dzielonej jest, by w ramach procedury podziału, akcje Spółki
przejmującej, zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W wyniku podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej otrzymają nowo
wyemitowane akcje Spółki przejmującej. Szczegóły związane z procedurą przydziału akcji
Spółki przejmującej zostaną opisane w planie podziału, sporządzonym na podstawie art.
533 i 534 k.s.h.

