
RB 46 2015RADPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-31

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Połączenie Radpol S.A. z Finpol Rohr Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Radpol S.A. (Spółka Przejmująca lub Emitent) informuje, że dnia 31 grudnia 2015 roku powzięła informację, że w 
tym dniu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta ze spółką zależną Finpol Rohr Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

Celem połączenia obu Spółek jest maksymalizacja efektu synergii oraz uproszczenie dotychczasowych struktur 
korporacyjnych. Celem długookresowym jest usprawnienie organizacji dotychczas funkcjonujących osobno 
struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych i obniżenie kosztów. 

W wyniku połączenia Emitent przejmuje dotychczasową działalność operacyjną Spółki Przejmowanej, która będzie 
prowadzona w jednym z zakładów Emitenta zlokalizowanych w Kolonii Prawiedniki k. Lublina (o przeniesieniu 
produkcji Spółki Przejmowanej Emitent informował w raportach bieżących nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia br. oraz 
45/2015 z dnia 31 grudnia br.)

W Warszawie – dotychczasowej siedzibie Spółki Przejmowanej funkcjonowało będzie Biuro Zarządu Emitenta 
oraz dział Sprzedaży Dywizji Ciepłowniczej.

Emitent 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) – posiada dwa wydziały: wydział WODKANGAZ wytwarza wyroby 
przeznaczone do budowy ciśnieniowych systemów rurowych do wody, gazu i kanalizacji, a także rury i kształtki z PP 
do budowy kanalizacji bezciśnieniowej, wydział CIEPŁOWNICTWO – produkuje materiały preizolowane (rury i 
kształtki) do napowietrznych i podziemnych sieci ciepłowniczych
- Ostrów Wielkopolski (zakład Wirbet) - zajmuje się produkcją strunobetonowych żerdzi wirowanych.

Połączenie Spółek nastąpiło 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. w szczególności bez sporządzania pisemnego sprawozdania 
uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego. 
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