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Wniesienie apoftem przedsiębiorstwa Proll do Robinson Europe S.A.
Zarząd Spółki ROBINSON tUR.oP[ S"A' z siedzibąw Bie|sku-Białej. w nawiązaniu do rapor.tów bieiących nr 13/2011 araznr
2v7a1j i 32l211f informuje. iż w dniu 2 sĘcznia fa1'2 r, pomiędzy Emitentem a Spółką PROLL Spoń Przemysław O|ma, Paweł
Miśkiewicz Sp. j. z siedzibą w Bie|sku-Białej została Zawaila Umowa zbycia przedsiębiorstwa Pro|l Spoń (Akt notaria|ny Rep' A
numer 1212012, padpisany w Kanca|arii Notarialnej w Bielsku-Białej, mgr Dariusz Wojciech Rzadkowski - notariusz, mgr
Jarcsłałv Stejskal . notariusz, mgr Tomasz ]anki . notariusz, Spółka Cywilna )'
Na mory tej Umowy PROŁL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna przeniósł na Emitenta całe
przedsiębiorstwo, W rozxmieniu art' 55 1 kodeksu cywi|nego, ze skutkiem w dniu zawarcia Umowy' Zbycie ww"
przedsiębiorstwa, dokonane zostało ty|ułem aportu {wkładu niepieniężnego) do Spółki, na pokrycie LL2'Bą2 (stu dwunastu
tysięry ośmiuset czterdzieści dwóch) akcji serii C, w podwyzszonym kapita|e zakładowym SpÓł'ki, objęĘch preez wspó|ników Pro|l
Sport na moc/ umowy z dnia 30.12.f011 r (raport EBI nr 32/2011). Wartość wniesionego przedsiębiorstrła równa jest wartości
emisyjnej akcji, o ktÓrych mowa powyzej i wynosi 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden
złoĘch).

Zawarcie powyzszej Umowy objęcia łkcji stanowi rea|izację załaŻeń bizn*sowych izapowiedzi składanych przezZarzqd w dniu
debiutu. W ocenie Zarządu RCIBiNSON EURCIPE S.A' transakcja wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Społki, a tym samym
zneutralizuje sezonowość' która występuje w branży wędkarskiej. Robinson przejął na zasadach wyłqczności całą dystrybucję
Pro|| Sportu. Robinson poszerzy ofeńę o ki|kasei pozycji asortyrnentowych z całkiem nowej |inii biznesowej. DoĘchczas domenq
Robinsona był sprzęt wędkarski, teraz ofęrt'a zostanie rozsz€rfona m'in' o odzież i sprzęt trekkingowy, turystyczny i sporlowy,
przejęte kanaĘ dystrybucji Prol|a to sieć blisko 130 sk|epów sportowych. Sprzedaz obejmuje szereg akcesoriów sportowych jak
kaski narciarskie, kljki, gogle, czapk| oraz rękawiczki narciłrskie"

W wyniku Zawart€j transakcji Emitent zwiększył się w sposób znatznY majątek Emitenta'
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