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Temat: Zawarcie przez Lentex z firmą Tebesa umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu 

akcji Novity  - informacja od Lentex 

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym spółka 

"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu poinformowała o zawarciu z firmą Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Spółki. Poniżej przekazujemy 

treść otrzymanej informacji. 

„Działając w imieniu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do trwającego 
procesu negocjacyjnego w sprawie zawarcia transakcji sprzedaży posiadanego przez Spółkę pakietu 
akcji spółki "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Novita”) informujemy, że w dniu 
dzisiejszym Spółka zawarła z Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Kupujący”) umowę 
(dalej „Umowa”), na podstawie której Spółka zobowiązała się do sprzedaży Kupującemu posiadanych 
akcji Novity w liczbie 1.579.291 sztuk, stanowiących 63,17% udział w kapitale zakładowym Novity 
i uprawniających do 63,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Novity (dalej 
„Akcje”). 
 
Zgodnie z treścią Umowy Spółka zobowiązała się do sprzedaży Akcji w ramach ogłoszonego przez 
Kupującego w dniu 07 czerwca 2016 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Novity 
(dalej „Wezwanie”), za cenę 53,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote) za jedną Akcję, tj. za łączną 
cenę 83.702.423,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dwa tysiące czterysta 
dwadzieścia trzy złote) za wszystkie Akcje, a łączna cena za wszystkie Akcje zostanie rozliczona 
w ramach Wezwania.  
 
Umowa przewiduje także, że Spółka oraz jej podmioty zależne nie będą prowadziły działalności 
konkurencyjnej (marketing, dystrybucja, sprzedaż detaliczna lub odsprzedaż włóknin) na rzecz 
klientów Novity przez okres 36 miesięcy. Ponadto Umowa przewiduje prawo Kupującego 
do odstąpienia od Umowy najpóźniej w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu trwania 
zapisów w ramach Wezwania, w kilku określonych w Umowie przypadkach, typowych dla tego 
rodzaju transakcji. Jednocześnie wskazujemy, że realizacja Umowy spowoduje zmianę akcjonariusza 
większościowego w Novicie.” 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
(Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1). 


