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Treść raportu:

Zarząd PBS FINANSE S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości informację o nabyciu przez Spółkę w
dniu 28 lutego 2013 roku aktywów o znacznej wartości.
1. Podmiotem nabywającym jest PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
2. Nabyte aktywa to 75.000 udziałów członkowskich w Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku
o wartości 20,00 złotych każdy i łącznej wartości w wysokości 1.500.000,00 złotych, stanowiących 5,44 % jego
funduszu udziałowego i dających prawo do oddania 1 głosu.
3. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku jest pomiotem dominującym wobec Emitenta, albowiem
jest właścicielem 67157175 akcji, stanowiących 64,25% kapitału zakładowego i uprawniających do oddania
67157175 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 64,25% wszystkich głosów.
4. Wszystkie objęte udziały są równe. Żaden udział nie jest uprzywilejowany, ani też nie są do żadnego z nich
przywiązane żadne szczególne obowiązki. Wszystkie udziały uprawniają do oddania jednego głosu na zebraniu
przedstawicieli. Udziały są niezbywalne, nie podlegają egzekucji, dają prawo do uczestnictwa w podziale
nadwyżki bilansowej. Ponadto z udziałami członkowskimi związane są wszystkie zwykłe prawa i obowiązki
wynikające z Prawa spółdzielczego.
5. Inwestycja w udziały ma charakter długoterminowy. Udziały zostały nabyte według ich wartości wynoszącej
1.500.000,00 złotych, odpowiadającej ich wartości ewidencyjnej w księgach rachunkowych Emitenta.
6. Źródłem sfinansowania udziałów są zasoby własne Emitenta.
7. Kryterium uznania nabytych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż objęte udziały reprezentują nie
mniej, niż 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta. Ich wartość jest niższa, niż 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta, ale w jego ocenie odwołanie się do wartości kapitałów netto nie jest właściwym
miernikiem znaczenia nabycia udziałów.
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