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spółka GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA

Nabycie aktywów o istotnej wartości dla Emitenta
Zarząd GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż podpisał w dniu 3 lipca 2012 r.:

1. Umowę zakupu 50 udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział, stanowiących 50% udziałów w spółce MOBILIS
TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za łączną kwotę 215 000 zł.

Termin płatności przelewem został ustalony na dzień 3 lipca 2012 r.

Warunki umowy w ocenie Emitenta nie odbiegają od warunków rynkowych przyjętych dla tego rodzaju umów. Własność
udziałów przechodzi z momentem podpisania umowy.

2. Umowę zakupu 50 udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 50 % udziałów w spółce MIDWAY
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za łączną kwotę 1000 zł. Termin płatności przelewem został ustalony na dzień 3 lipca 2012 r.

Warunki umowy w ocenie Emitenta nie odbiegają od warunków rynkowych przyjętych dla tego rodzaju umów. Własność
udziałów przechodzi z momentem podpisania umowy.

Sprzedającym ww. udziały jest podmiot w żaden sposób nie związany z emitentem: Spółka OK - KO Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.

Jednocześnie Zarząd GRUPA HRC SA informuje, iż w dniu 3 lipca 2012 r. wspólnicy Spółki MOBILIS TEAM Sp. z o.o. dokonali
podniesienia kapitału zakładowego spółki na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki poprzez utworzenie 1
udziału o wartości nominalnej 500 zł, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia udziałów.

GRUPA HRC S.A. objęła nowoutworzony udział w podniesionym kapitale zakładowym spółki MOBILIS TEAM Sp. z o.o. Po
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy GRUPA HRC S.A. będzie miała 50,49 % udziałów
w Spółce MOBILIS TEAM Sp. z o.o. i 50,49 % głosów podczas Zgromadzenia Wspólników.

MOBILIS TEAM Sp. z o.o. - profil działalności

Spółka powstała w 2007 roku. Spółka skupia się na outsourcingu sił sprzedaży. Jej obroty w ubiegłym roku wyniosły około
10 mln złotych. Spółka zatrudnia około 90 osób.

MIDWAY Sp z o.o. - profil działalności

Spółka powstała w 2006 r. Spółka skupia się również na outsourcingu sił sprzedaży.

Powyższe transakcje stanowią etap realizacji strategii Emitenta, która została opisana w Dokumencie Informacyjnym. Dzięki
opisanej wyżej transakcji znacząco zwiększy się skala działalności Emitenta. Dodatkowo bardzo ważną kwestią jest, iż
doświadczenie Emitenta w postaci rekrutowania personelu do dla działów sprzedaży będzie mogło być wykorzystane na rzecz
zakupionej spółki jak również Emitent będzie mógł zaoferować swoim dotychczasowym Klientom zupełnie nową usługę w
postaci outsourcingu sił sprzedaży. W opinii Zarządu Emitenta dokonany zakup powinien - w krótkim czasie - pozytywnie
wpłynąć zarówno na wyniki Grupy HRC SA jak również na wycenę jego akcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 punkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe
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przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Macoch - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
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