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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia br. podpisana została umowa inwestycyjna
dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się
budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego
inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego (z uwzględnieniem tej emisji) za kwotę 140 tys. euro.
Szacunkowa wycena 100% udziałów Closer Music wynosi więc 12,7 mln zł. Termin realizacji inwestycji strony
określiły do końca stycznia 2021 roku. Inwestor posiada także opcję dokupienia dodatkowych 2,1% udziałów
(liczba udziałów liczona wg stanu na grudzień 2020 r.) za cenę 60 tys. euro w terminie dalszych 2 lat.
Pozyskanie ww. inwestora, oprócz kapitału na budowę baz muzycznych, ma ważne znaczenie dla dalszego
rozwoju Closer Music. Inwestor ten - menedżer z wieloletnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w
największych firmach europejskich z branży marketingu sensorycznego i co za tym idzie z szerokimi kontaktami w
branży - zaangażuje się w sprzedaż katalogów muzycznych Closer Music do firm zlokalizowanych w Europie
Zachodniej.
Umowa dla jej wykonania wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz podjęcia niezbędnych
uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku odmowy wydania niezbędnej zgody lub
niepodjęcia uchwał, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie wywoływać będą
skutków prawnych.

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.

Media
(skróc ona nazwa emitenta)

02-819

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Puławska

366
(ulica)

(numer)

+48 22 870 67 76

+48 22 870 67 33
(telefon)

(fax)

biuro@ims.fm

www.ims.fm
(e-mail)

(www)

525-22-01-663

016452416
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2020-12-21

Mic hał Kornacki

Prezes Zarządu

2020-12-21

Piotr Bielawski

Wic eprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

