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Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture Capital Poland S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji w spółkach
portfelowych w 2016 roku, postanowił o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji w poniższych podmiotach. Dane
dotyczące prognoz z dezinwestycji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
1. ATOS BH Sp. z o.o.
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2014, w którym Zarząd Spółki informował o zawarciu pomiędzy Spółką a
wspólnikami byłej spółki portfelowej ATOS BH sp. z o.o. ugody sądowej w sprawie wszczętej przez Spółkę o zapłatę kwoty
1.399.999,84 zł, na mocy której to ugody wspólnicy ATOS BH sp. z o.o. zobowiązali się solidarnie do zapłaty na rzecz Spółki
kwoty 1.399.999,84 zł w terminie do 30 listopada 2014 r. wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie oraz
kwoty 35.000 zł w terminie do dnia 28 lutego 2014 r., wobec niewywiązania się przez wspomnianych wspólników ATOS BH
sp. z o.o. w całości z ich zobowiązania do zapłaty we wspomnianym terminie kwoty 1.399.999,84 zł, wszczęciem przez
Spółkę postępowania egzekucyjnego przeciwko wymienionym dłużnikom, bezskutecznością w znacznej części prowadzonej
na zasadach ogólnych egzekucji sądowej i koniecznością poszukiwania dalszych środków pomocy prawnej celem
wyegzekwowania wierzytelności w nieuiszczonym dotąd zakresie, Zarząd Spółki zmuszony został do zmiany prognoz
przychodów z dezinwestycji ze spółki ATOS BH sp. z o.o. W powyższym kontekście istotne jest nadto, że wedle wiedzy
Spółki wobec ATOS BH otwarto postępowanie układowe.
2. Revitum S.A.
W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 8/2016 z dn. 09 maja 2016 r. oraz nr 10/2016 z dn. 16 maja 2016 r. Revitum
S.A., dotyczących wprowadzenia szeregu zmian mających na celu profesjonalizację Revitum, Zarząd Venture Capital Poland
S.A. postanawia zmienić prognozę przychodów z dezinwestycji w tej spółce portfelowej.
3. Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o.
W związku z podpisaniem przez Spółkę SN Kicarz umowy na dzierżawę prawie wszystkich nieruchomości z operatorem stoku
narciarskiego oraz rozpoczęciem prac ziemnych na stoku i budowy infrastruktury ogólnej, Zarząd Venture Capital Poland S.A.
postanawia o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji.
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