
Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 2020-12-31 
 
 
Tytuł: Zawarcie istotnych umów z Boruta - Zachem Kolor sp. z o.o. 

 

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 

30 grudnia 2020 r. objął 79.621 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) udziałów 

o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 7.962.100,00 zł 

(siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) w kapitale zakładowym spółki Boruta 

- Zachem Kolor sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce 

Boruta - Zachem Kolor sp. z o.o., które objął w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej 

Części Przedsiębiorstwa Emitenta, obejmującej Wydział Produkcji Barwników i Pigmentów, stanowiący 

wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie, w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Emitenta, zespół 

składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie produkcji i sprzedaży barwników i pigmentów, obejmujący w szczególności: a) pracowników, tj. 

personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników 

biurowych, b) aktywa trwałe (m.in. pojazdy osobowe oraz dostawcze, wyposażenie biurowe, meble, wózki 

widłowe, maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie techniczne produkcji, wyposażenie laboratoriów 

itd.), c) zapasy surowców i wyrobów gotowych; d) znaki towarowe, e) środki pieniężne i należności 

przypisane do Wydziału Produkcji Barwników i Pigmentów, f) ustanowione do 5 grudnia 2089 roku, prawo 

użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa, położonego w Zgierzu przy ulicy 

Struga nr 10 (dziesięć), stanowiącego działkę numer 301/6 (trzysta jeden łamane przez sześć), o sposobie 

korzystania - działka gruntu zabudowana budynkiem, o obszarze 0,2187 ha (dwa tysiące sto osiemdziesiąt 

siedem metrów kwadratowych) oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku, 

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, g) ustanowione do 5 grudnia 2089 roku, prawo 

użytkowania wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa, położonego w Zgierzu przy ulicy 

Kolorowej nr 21 (dwadzieścia jeden), stanowiącego działkę numer 342/3 (trzysta czterdzieści dwa łamane 

przez trzy), o sposobie korzystania - tereny przemysłowe, o obszarze 1,6144 ha (jeden hektar sześć tysięcy 

sto czterdzieści cztery metry kwadratowe) oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku, 

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oznaczonego numerem 30 (trzydzieści), przy ul. 

Andrzeja Struga, jak również prawo własności urządzenia stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot 

własności, h) ustanowione do 5 grudnia 2089 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntu, będącego 

własnością Skarbu Państwa, położonego w Zgierzu przy ulicy Struga nr 25 (dwadzieścia pięć), 

stanowiącego działkę numer 315 (trzysta piętnaście), o sposobie korzystania - tereny przemysłowe, 

o obszarze 0,0866 ha (osiemset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych). Wydanie Zorganizowanej 

Części Przedsiębiorstwa nastąpi w dniu 1 stycznia 2021 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

i wtedy też nastąpi przejście korzyści i ciężarów z tym związanych. Zgoda na zbycie Zorganizowanej Części 

Przedsiębiorstwa została wyrażona w Uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 

21 stycznia 2020 r. Uchwały podjęte przez to walne zgromadzenie zostały przekazane raportem EBI 

nr 2/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 

Wartość nominalna objętych udziałów wynosi 7.962.100,00 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt 

dwa tysiące sto złotych), natomiast wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wynosi 7.962.152,99 

zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 99/100), w związku 

z czym całość udziałów została objęta i w całości opłacona przez Emitenta wkładem niepieniężnym, przy 

czym kwota 52,99 zł (pięćdziesiąt dwa złote 99/100) zostanie zaksięgowana na kapitał zapasowy. 

 



Emitent jest jedynym udziałowcem Boruta - Zachem Kolor sp. z o.o. i po rejestracji podwyższenia kapitału 

nadal pozostanie jedynym udziałowcem, przy czym po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

posiadać będzie 79.671 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) udziałów wartości 

nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7.967.100,00 zł (siedem milionów 

dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 


