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spółka ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ATC CARGO S.A. z OpenLog Sp. z o.o.
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr
26/2013 z dnia 12 listopada 2013r., działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych
zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ATC CARGO S.A. oraz OpenLog
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach
określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 09
września 2013 roku, opublikowanym na stronach internetowych obu łączących się spółek:
http://www.atc-cargo.pl/351/artykul/ebi-rb-22-2013
oraz
http://openlog.com.pl/,
poprzez
przeniesienie całego majątku spółki OpenLog Sp. z o.o. na ATC CARGO S.A. za akcje serii F, które ATC
CARGO S.A. wyemituje dla wspólników OpenLog Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, iż Akcjonariusze od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia zakończenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmować będzie uchwałę w sprawie
połączenia ww. Spółek, mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu
spółek handlowych w siedzibie ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, przy ul. Polskiej 13A,
81- 339 Gdynia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokumenty
te będą dostępne również na stronie internetowej Spółki: http://www.atc-cargo.pl/ w zakładce:
Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad znajduje się uchwała w
przedmiocie połączenia zostało zwołane przez Emitenta na dzień 13 grudnia 2013r. raportem
bieżącym EBI nr 26/2013 z dnia 12 listopada 2013r. oraz raportem bieżącym ESPI nr 08/2013 z dnia
12 listopada 2013r.
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

