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Gdańsk, 24.07.2017

Sescom S.A.
al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

OŚWIADCZENIE

Sescom S.A. informuje, że w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI 44/2017, w którym
CUBE.ITG S.A. zapowiedział podjęcie działań mających na celu dochodzenie roszczeń wobec
Sescom S.A., związanych z transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na drodze
postępowania sądowego, Sescom S.A. wezwał Cube.ITG S.A. do uszanowania zapisów umowy,
respektowania stanowiska audytora i ostatecznego zamknięcia kwestii rozliczeń. Jednocześnie w
całości podtrzymuje dotychczasowe stanowisko ws. ustalenia ceny ostatecznej ww. transakcji
podanej w raporcie bieżącym ESPI 4/2017 z 17 maja 2017 roku, czyli na kwotę 6.234.573,60 zł.
Zgodnie z zapisami umowy, powołany został niezależny biegły rewident, w celu dokonania
ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji. Warto zaznaczyć, że wybór audytora był
wspólną propozycją stron, zaakceptowaną przez obie strony. Procedura sporządzenia raportu
biegłego rewidenta również została uzgodniona w umowie, a wynik tej procedury jednoznacznie
wskazał, że kupujący w pełni zaspokoił wszelkie roszczenia sprzedającego z tytułu umowy.
Ostateczna cena zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa została przez ww. biegłego
rewidenta określona w wysokości 6.234573,60 zł.
Stosowne pismo w tej sprawie zostało już wysłane na ręce Zarządu CUBE.ITG. Jednocześnie
Zarząd Sescom S.A. zapewnia, że jest gotowy przedstawić swoje stanowisko przed sądem.
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O firmie
Sescom S.A. dostarcza kompleksowe usługi techniczne dla placówek sieciowych, takich jak sklepy
odzieżowe, dyskonty, super i hipermarkety, oddziały bankowe czy stacje benzynowe. W portfolio
firmy znajdują się m.in. budowa, wykończenia i modernizacje obiektów, usługi Facility Management,
efektywność energetyczna, utrzymanie infrastruktury IT i wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Obecnie
Sescom S.A. obsługuje ponad 31 000 placówek w Europie. Od 2013 roku jest notowany na New
Connect.
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