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Treść  raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 12 maja 2008 r. 
podmiot zależny od Emitenta – „MEBLE POLONIA” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, w którym Emitent posiada 
100 % udziałów – zawarła, z podmiotem niepowiązanym, umowę kupna 100% udziałów, tj. 2.000 udziałów „TM - 
HANDEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie za cenę 1 EUR. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 1.500 
złotych. W wyniku ww. transakcji „MEBLE POLONIA” Sp. z o. o. stały się jedynym udziałowcem w „TM - HANDEL” 
Sp. z o. o. i posiadają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Głównym przedmiotem działania 
„TM - HANDEL” Sp. z o. o. jest handel detaliczny i hurtowy meblami. „TM-HANDEL” Sp. z o.o. prowadzi w Polsce 
siedem salonów meblowych, o łącznej powierzchni ok. 12.000 m². Nabycie udziałów w „TM HANDEL” Sp. z o. o. 
przez podmiot zależny traktowane jest jako długoterminowa inwestycja kapitałowa. 

Jednocześnie Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A, informuje, że w dniu 12 maja 2008 roku „MEBLE POLONIA” 
Sp. z o.o. nabyła od podmiotu niepowiązanego wierzytelności w wysokości 495.682, 93 EURO dotyczące 
„TM-HANDEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 1 EUR. 

Nabycie udziałów przez „MEBLE POLONIA” Sp. z o.o. wynika z realizacji przez Emitenta strategicznego projektu 
zwiększania zaangażowania w rynku krajowym. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona restrukturyzacja 
finansowa nabytej spółki, co stanowić będzie podstawę do rozwoju jej dalszej działalności. 

Kryterium stanowiące podstawę uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi fakt, iż aktywa te 
stanowią 100% kapitału zakładowego „TM - HANDEL” Sp. z o. o., której udziały stanowią przedmiot aktywów 
finansowych „MEBLE POLONIA” Sp. z o. o..
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