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Temat

Zamiar połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając stosownie do treści art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1382 j.t.) oraz § 5 ust. 1 pkt 13) w zw. z § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. nr 133) RADPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd 
Spółki podjął uchwałę na mocy, której postanowił o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze 
spółką zależną Finpol Rohr Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną. 

RADPOL S.A. posiada cztery zakłady produkcyjne znajdujące się w miejscowościach:
- Człuchów - zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych, produkcją zaawansowanych systemów rurowych z 
polietylenu i polipropylenu, produkcją osprzętu kablowego oraz przewodów i linek elektroenergetycznych. Zakład 
specjalizuje się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek 
materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.
- Ciechów -  specjalizuje się w produkcji elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory 
średniego i niskiego napięcia. Spółka oferuje również osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym: gniazda 
bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe. W asortymencie produkcyjnym znajdują się także 
inne wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów.
- Kolonia Prawiedniki (zakład RURGAZ) – wytwarza wyroby przeznaczone do budowy ciśnieniowych systemów 
rurowych do wody, gazu i kanalizacji, a także rury i kształtki z PP do budowy kanalizacji bezciśnieniowej.
 - Ostrów Wielkopolski (Zakład WIRBET) - zajmuje się produkcją strunobetonowych i częściowo sprężynowych 
żerdzi wirowych. 

FINPOL ROHR Sp. z o.o. jest producentem systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci 
ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów o temperaturze do 161°C. W ofercie firmy znajdują się rury 
preizolowane z osłoną z polietylenu, blachy ocynkowanej typu „SPIRO”. Stosowane są rury przewodowe ze stali ze 
szwem i bez szwu, ze stali specjalnych, z miedzi lub z odpowiednich tworzyw sztucznych. Firma zajmuje się 
również produkcją rur preizolowanych do przesyłu pary technologicznej o temperaturze do 300°C, z 
dwuwarstwową izolacją o odpowiednio dobranych grubościach warstw.

Emitent przestawia poniżej uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia:
Spółka FINPOL ROHR Sp. z o.o..  jest w 100 % spółką zależną od Emitenta. Ponadto związki kapitałowe pomiędzy 
RADPOL S.A. a FINPOL ROHR Sp. z o.o.. są w chwili obecnej tak silne, iż zasady racjonalnego gospodarowania 
wymagają zaniechania funkcjonowania dwóch spółek z odrębnymi organami oraz strukturą administracyjno – 
biurową. Wynikiem podjętych działań ma być maksymalizacja efektu synergii oraz uproszczenie dotychczasowych 
struktur korporacyjnych. Celem długookresowym jest usprawnienie organizacji dotychczas funkcjonujących 
osobno struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych i obniżenie kosztów.

Planowane połączenie Spółek nastąpi w trybie:
- art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejecie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 
na Spółkę Przejmującą;
- art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka 
Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
- art. 516 KSH (połączenie uproszczone), tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego 
połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż planuje procedurę połączenia zakończyć w czwartym kwartale 2015 roku, a 
Plan Połączenia zostanie przekazany osobnym raportem bieżącym.
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RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-03-19 Daniel Dajewski Prezes Zarządu

2015-03-19 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu
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