Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 roku
Raport bieżący nr 18/2015
Tytuł: Zakup 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.
1.Data zawarcia znaczącej Umowy
Umowa Sprzedaży Udziałów podpisana przez Zarząd Arteria S.A. w dniu 25 sierpnia 2015
roku, zwana dalej „Umową”
2. Oznaczenie stron Umowy
Sprzedający: Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kleczkowska 43,
50-227 Wrocław;
Kupujący: Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Stawki 2A, 00-193
Warszawa.
3. Oznaczenie przedmiotu Umowy
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Kupującemu 100% udziałów spółki BPO Management
Sp. z o.o. za cenę w wysokości 3.800.000, 00 zł.
4. Istotne warunki Umowy
Zobowiązanie Sprzedającego do zapłaty ceny jest uwarunkowane spełnieniem się warunków
zawieszających w postaci m.in. aneksowania umów z kluczowym klientem, których
maksymalny czas ziszczenia się Strony określiły na okres 3 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy. W przypadku nieziszczenia się warunków we wskazanym terminie, każda ze Stron
będzie uprawiona do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy przez
Sprzedającego przysługuje ponadto w przypadku nie wpłacenia przez Kupującego określonej
ceny, w terminie 5 dni roboczych od dnia spełnienia się wszystkich warunków
zawieszających.
Pozostałe warunki Umowy odpowiadają powszechnie przyjętym zasadom zawierania tego
typu umów w obrocie gospodarczym.
5. Oznaczenie kryterium uznania Umowy za znaczącą
BPO Management Sp. z o.o. jest spółką działającą w branży call, posiadającą około 150
stanowisk telemarketingowych. Specjalizuje się w realizacji kontraktów w obszarze obsługi
klienta branż, strategicznych z punktu widzenia dalszych planów rozwoju Arteria S.A. W
ocenie Zarządu Arteria S.A. zawarcie Umowy ma istotne znaczenie dla umacniania pozycji
lidera polskiego rynku w segmencie call center. Zawarcie transakcji jest także spełnieniem

obietnic danych Akcjonariuszom w momencie wydania rekomendacji dotyczącej nie
wypłacania dywidendy w 2015 roku, którą Zarząd Arteria S.A. uzasadniał zamiarem
przeprowadzenia akwizycji i koniecznością przeznaczenia na ten cel znaczących środków
finansowych (raport bieżący nr 6/2015 z dnia 28 maja 2015 r.). Wartość Umowy jest zbliżona
do poziomu 10% kapitałów własnych Arteria S.A.
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