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Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2012r. sprzedał 100% udziałów w
Spółce: Zakład Usługowo - Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("ZUP") z
siedzibą w Chrośnicy 86C, 64-360 Zbąszyń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000233939, REGON: 634647564, NIP: 7881890574.
W dniu 28 grudnia 2012 r. została zawarta umowa zbycia udziałów w Spółce zależnej: Zakład
Usługowo - Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z następującym
podmiotem:
Spółdzielnia Usług Rolniczych z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Przysiółki 6 wpisana do
rejestru przedsiębiorców nr KRS 0000177918.
Mocą zawartej umowy Emitent zbył 4.887 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,
stanowiących łączną wartość nominalną 4.887.000 zł.
Sprzedane przez HOTBLOK S.A. udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki oraz
reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Zgodnie z umową
Spółki wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
Łączna cena za którą Emitent sprzedał udziały wynosi 800.000 (osiemset tysięcy) złotych
Podstawą podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o zbyciu udziałów w spółce zależnej była
przede wszystkim aktualna sytuacja finansowa i ekonomiczna ZUP Chrośnica oraz
HOTBLOK S.A.
Sprzedaż udziałów została poprzedzona przeprowadzoną restrukturyzacją majątkową i
osobową oraz intensywnymi negocjacjami z bankami i instytucjami finansowymi w celu
pozyskania finansowania. Działania te poprawiły sytuację Spółki, ale w związku z bardzo
trudną sytuacją branży budowlanej, nie pozwoliły na uzdrowienie jej sytuacji finansowej. .
Nabywcą udziałów jest Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbąszyniu, która była
współwłaścicielem ZUP w latach ubiegłych. Zarząd Spółdzielni zna dobrze specyfikę
działalności Spółki oraz jej sytuację finansową.
W ocenie Zarządu zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży udziałów jest w aktualnej
sytuacji gospodarczej właściwym rozwiązaniem, gwarantującym poprawę płynności
finansowej Emitenta oraz kontynuację procesu naprawczego ZUP Chrośnica.
Jednocześnie Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2012 roku zawarł z
Zakładem Usługowo - Produkcyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Chrośnicy umowę o współpracy handlowej, mocą której wydzierżawił ZUP maszyny i
urządzenia do produkcji wyrobów marki HOTBLOK, a także zagwarantował realizację
produkcji na potrzeby klientów HOTBLOK S.A.
Pomimo sprzedaży udziałów ZUP Chrośnica, Emitent nadal będzie kontynuował działalność
polegającą na sprzedaży wyrobów HOTBLOK mając jednocześnie zagwarantowaną
dotychczasową marżę ze sprzedaży produktów.
Podjęte przez Zarząd decyzje pozwolą na skoncentrowanie jego działań na pozyskiwaniu
zamówień na rok 2013 oraz poszukiwaniu partnerów na rynkach, dla których ściany

jednowarstwowe HOTBLOK są produktem oczekiwanym (Francja, Niemcy, Włochy), na
których skala kryzysu na rynku nieruchomości jest ograniczona, a wymogi prawne
wymuszają stosowanie budownictwa energooszczędnego.
Podstawa prawna: § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
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