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Roblnson t.rcpe spółka Akcyjna

Zawarcie umowy objęcia akqii s€rl| c spółki RoBINsoil EuRoPE S'A przez PRO|-L spo]t
Przemysław o|ma' parvet M|śk|€W|Gz sp. j'z s|edziĘ w Ble|sku.Biatsi'
Zan$spiłki RoBINsoN EURoPE S.A. z siedzibq w Bidsfu-Białej, w nawiązaniu do npońów bieżffych nr t3|20LI oraz

nr ztilzoir lnformup, iż w dniu 30 grudnia 2011 r. pomĘdzy Emitentem a SptrĘ PR0LL Spoń Pnemysław o|rna,

pawd miśkio.vic' sp. j.z sidzibq.u sie|"l.*siał€j została zawata Umowa objęch akcji seńi c Emitenta pnez wskazaną

wvżej sgiłkę.

Na mocy tejże Urnowy Kupujący objął, w ramadt subskypqi pryyaqei z wyłączeniem prawa poboru dotyficzreowyÓ
akcjonałuszy , t72,8ti2 tsb i*ina#e ĘEięcy osielrnset czterdzieści dwie) a@ ęrii C o warbści nomina|nej 1'00 PLN i

wańości emi-syine; 5,50'PLN (pięc złotyó pĘódzisiąt grcszy) kaźda ak$a, to j€st o łqcznej warbśd 620.631,00 PLN

(sze*:set owatiziescii tys;ięcy lz*is* trzydzis{ci jeden złotydt), w zamian za wkład niepłeniężny w postaci cał€o
płzed$sbrstwa spółki pRoLL Spoń Pnemyslaw olma, Paweł Miśkier'łi.cz sp. j.

Jednocześnie na mocy zawartej Umowy InwesrycyJnei (raport bieżry nr 13/2011) pnez Przemysława o|ma i Pawła

M6kpwp działającyctr w imieńiu Spr5łki PROLL Spoń Pnemrław o|ma, Paweł Miśkierłicz sp. j. z siedzibą w Bie|sku.

Bia|ej zobowiąall sę pnez okes rcru oo dnia doptszczenia do obłotu giełdowego akdi seńi C nie zbywac ich na

poosiawie jaki;jkopiók óynnos.i prawnej, z wy1ątkiem spnedaży aĘi w ramach pub|icznego, giełdowego obrob po

cenie nie niższej niż 10,00 PLN (dzięsięc zbtych) za akcję.

Zawacie pov{yższej Umowy objęoa akcji starEv*i rea$zację założeń biznsołlych pozyskania strateg.cznego akclrnańrcza

jakim jest ssilk" pnou sp'o.t.ńemysła.n olma, Paweł i'tiENervla Sp. j' wzrrncnienia wizenrnku Spółki na ryn|ql
.tapiaiorvyń 

oraz urnoż|iwienia pwe|zenia ska|i działa|ności RoBINsoN zuRoPE s.A. w wyniku zawartej banmkdi

rńnent zimiena zwiększyć w sŃu znaczny majątd< i pr:ez pneięcĘ w zamian za akcje seńi c' pzedsi$łorstwa

."oirvń*ti, ti. 
'pońł 

pitol.l- $o* pnemrtaw o|ma, Paweł Mlśkiewicz Spr5łka jawna, pszłtyćreortyment
prcdukowanydr w Spółce łvyrcbów.
w ocenie farząduRoBlNsoN EURoPE S'A. transakcja wpłynie pozytywnle na wyniki finansowe spółki, a tym samym

.ńt.uli'u;. sezornwość, Krira występuje w branży wędkaskiej. }zĘki planowanemu połqgzenig Emilent znacznie

pogerzy oigą i stanie g'ę lieącym się ńodmiotem na rynku zimowego sprfęb.t spońowo - turystyenego w Pols€e.

Podstarla prawna: $ 3 ust. 2 pkt 2) Załągznika nr 3 do Regu|aminu Alternatywnego systemu obrot.l ,,lnformade bieżąpe

i okesowe pnekazywane o aitemóty*nym svstemie obrctu na rynku NewCornect"'

. Pawd Busz - Członek Zlln.ł"
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