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Temat

Zgoda Sędziego komisarza na sprzedaż z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal 
Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku, Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) 
informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. 
Upadłościowych i Naprawczych, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 roku, sprawy w postępowaniu 
upadłościowym Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wyraził zgodę na 
sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Mostostal Chojnice S.A. stanowiącej 
zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, na 
rzecz Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, za cenę 26.150.000,00 zł (dwadzieścia sześć 
milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Umowa sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy 
upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, stanowiącego zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa upadłego, powinna zostać zawarta w terminie nie później niż do dnia 9 kwietnia 2014 roku. 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie przez Emitenta zgody Prezesa UOKiK na dokonanie 
transakcji. 
Emitent będzie informował na bieżąco o dalszym przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki 
majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (...) Dz.U.2005, Nr 184, 
poz. 1539 z późn.zm.
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