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Powzięcie informacji o ustaniu stosunku dominacji względem Loconi Intermodal S.A. 

 

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) wskazuje, że w dniu 01.04.2016 roku powziął 

informację, w związku z przystąpieniem przez biegłego rewidenta do badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. za 2015 rok, o 

ustaniu stosunku dominacji w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości 

Emitenta względem spółki Loconi Intermodal S.A. na dzień bilansowy 31.12.2015 r.  

Utrata kontroli nad Loconi Intermodal S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości nastąpiła w 

konsekwencji transakcji zbycia przed dniem bilansowym akcji spółki Loconi Intermodal S.A. przez 

członka Zarządu ATC Cargo S.A. oraz przez spółkę w której członkowie Zarządu ATC Cargo S.A. 

posiadali 100% udziałów, co spowodowało, że na dzień bilansowy 31.12.2015 roku Emitent nie 

posiadał bezpośrednio ani pośrednio większości ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Loconi Intermodal S.A., w tym także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

którzy wykonywaliby swe prawa zgodnie z wolą Emitenta. W związku z powyższym na dzień bilansowy 

31.12.2015 roku Emitent nie spełniał przesłanek do uznawania go za jednostkę dominującą względem 

Loconi Intermodal S.A. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) ustawy o rachunkowości.  

Jednocześnie należy wskazać, że Emitent nie spełniał na dzień bilansowy 31.12.2015 roku także 

innych przesłanek, na mocy których mógłby zostać uznany za jednostkę dominującą względem Loconi 

Intermodal S.A. w myśl przepisu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości lub w myśl przepisu art. 

4 § 1 ust. 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Loconi Intermodal S.A. należy uznawać za jednostkę stowarzyszoną z 

Emitentem w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 41 ustawy o rachunkowości, natomiast Emitenta 

jako znaczącego inwestora w Loconi Intermodal S.A. w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 38 

ustawy o rachunkowości. 

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż w ocenie Zarządu Spółki jest ona istotna ze względu na 

fakt ustania stosunku dominacji ATC Cargo S.A. względem Loconi Intermodal S.A.  

 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

 
Osoby reprezentujące Spółkę: 

· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu 

· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu 

 

 


