5 sierpnia 2015 roku

Raport bieżący 14/2015
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie – informacje poufne
Tytuł: Zawarcie Aneksu do Umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów
Contact Center Sp. z o.o. (uzupełnienie raportu 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)
W dniu 6 lipca 2015 roku, Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości o zawarciu z Grupą
Orange Polska „Umowy Zobowiązującej Sprzedaży Udziałów” (dalej „Umowa”) spółki
CONTACT CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Muszkieterów 15A, 02-273 Warszawa. Szczegółowa informacja dotycząca oznaczenia
Stron Umowy, przedmiotu Umowy oraz istotnych warunków jej zawarcia została
szczegółowo opisana w raport bieżącym 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku.
Wśród istotnych warunków Umowy, opisanych w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 6 lipca
2015 roku, Zarząd Arteria S.A. wskazał na zapis, na podstawie którego warunkiem
zawieszającym dojście transakcji do skutku jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na nabycie ww. udziałów.
Po Dniu Podpisania Umowy Zobowiązującej, Zarząd Arteria S.A. (dalej „Kupujący”)
stwierdził, że z uwagi na brak przesłanki określonej w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (to jest: łączny obrót na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w planowanym nabyciu
Udziałów w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia nie przekroczył równowartości
50.000.000 euro) planowane nabycie Udziałów w spółce przez Kupującego nie wymaga
uzyskania zgody UOKiK. W związku z powyższym Kupujący postanowił odstąpić od
wystąpienia do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wydanie zgody
UOKiK.
W związku z powyższym, Strony ww. Umowy zdecydowały o podpisaniu Aneksu do Umowy
(podpisanie przez Strony nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2015 roku), na podstawie którego
wyłączony został warunek zawieszający transakcji w postaci konieczności uzyskania zgody
UOKiK oraz wskazanie daty ostatecznego zamknięcia transakcji.
W treści Aneksu Strony postanawiają, iż jedynym warunkiem zawieszającym do zawarcia
Umowy Rozporządzającej jest bezwarunkowe zwolnienie poręczenia opisanego w raporcie
bieżącym nr 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku, a Strony dołożą najwyższej staranności, aby
zamknięcie transakcji było możliwe najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

W mocy pozostanie zapis dotyczący kary umownej w wypadku gdy warunek zawieszający
nie zostanie spełniony do dnia 27 sierpnia 2015 roku (w raporcie nr 12/2015 był podany zapis
o terminie 90 dni roboczych od podpisania Umowy).
Aneks przewiduje ponadto, iż jeśli Grupą Orange Polska („Sprzedający”) nie wykonała prawa
odstąpienia od Umowy, a warunek zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 7
października 2015 roku włącznie, wówczas Umowa wygaśnie z upływem tego dnia.
Aneks nie zawiera ponadto innych zapisów stanowiących zmianę istotnych warunków
Umowy z dnia 6 lipca 2015 roku, zawartej pomiędzy Stronami, o których Zarząd Arteria
S.A. informował w raporcie nr 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku.
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