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Temat: Zakup 100 % udziałów Spółki Multiserwis Sp. z o.o. 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych, informuje, iż w dniu 25 stycznia 2007 r., MASTERS S.A. na podstawie 
umowy kupna-sprzedaży zawartej z Panią Panią Agnieszką Buchajską (znacznym akcjonariuszem 
MASTERS S.A., posiadającym 10 % kapitału zakładowego MASTERS S.A.) nabyła 99 % udziałów 
Spółki Multiserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000146644, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tj. 99 
udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł jeden udział, uprawniających do 99 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Cena zakupu udziałów wyniosła łącznie 15.741.000 zł, tj. 159.000 zł za jeden 
udział.  
Udziały w Multiserwis Sp. z o.o. zostały nabyte ze środków pochodzących z emisji akcji serii D 
MASTERS S.A., zgodnie z celami emisji. Brakująca kwota tj. około 500.000 zł została pokryta ze 
środków obrotowych Spółki. Inwestycja w udziały Multiserwis Sp. z o.o. ma charakter 
długoterminowy.  
Umowa nie przewiduje kar umownych i nie jest opatrzona warunkami. 
Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2007 roku MASTERS S.A. podpisała drugą umowę kupna-
sprzedaży 1 udziału w Multiserwis Sp. z o.o. z drugim udziałowcem. Tym samym MASTERS S.A. na 
podstawie zawartych umów dysponuje 100 % udziałów w Multiserwis Sp. z o.o.   
Udziały nabyte w Spółce Multiserwis Sp. z o.o. uznane zostały za aktywa o znaczącej wartości, 
gdyż stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Umowa nabycia udziałów 
jest umową o znaczącej wartości, gdyż jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych 
Masters S.A. 
 
Komentarz Zarządu: 
Multiserwis Sp. z o.o. według wstępnych wyników osiągnęła w 2006 r.: 
- 24 mln przychodów netto ze sprzedaży, 
- 2,6 mln zysku operacyjnego, 
- 2,0 mln zysku netto. 
Przy cenie zakupu 15,9 mln zł wskaźnik cena/zysk dla Multiserwis Sp. z o.o. za 2006 rok wyniósł 
około 8,0. 

 

 

 

 

 

 

 


