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Treść  raportu:

Zarząd Stomil Sanok S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka jest na zaawansowanym etapie dyskusji na temat 
potencjalnego przejęcia firmy Draftex Automotive GmbH, w postępowaniu insolwencyjnym (Draftex).

Spółka uzyskała zgodę od Sprzedającego na rozpoczęcie rozmów z Radą Pracowników firmy Draftex z siedzibą 
w Grefrath - Niemcy, w celu uzgodnienia Sozialplan (Planu socjalnego) i Interessenausgleich (Planu wyrównania 
interesów). Jest to jeden z końcowych etapów, trwającego blisko 2 lata procesu zmierzającego do nabycia 
przedsiębiorstwa Draftex.

Dalsze istotne punkty wymagające wykonania przed zakończeniem procesu potencjalnego przejęcia:  
• zawarcie umów z głównymi klientami Draftex
• uzgodnienie wprowadzenia zmian w Układzie Zbiorowym Pracy ze Związkami Zawodowymi działającymi w 
Draftex,
• końcowe uzgodnienie i zawarcie umowy ze Sprzedającym oraz
• uzyskanie zgody Rady Wierzycieli 

Draftex jest projektantem i producentem systemów uszczelnień karoserii  samochodów osobowych, głównie 
klasy premium, o mocnej koncentracji na niszowym segmencie samochodów cabrio/coupe. Przychody firmy 
Draftex  w 2013 roku wynios ły ok. 40 mln euro. Głównymi klientami Draftex są główni niemieccy producenci 
samochodów.

Dywizja Motoryzacji Spółki Stomil Sanok SA jest także zorientowana na ten segment rynku. Akwizycja Draftex'a 
powinna stworzyć dodatkowe możliwości rozwoju sprzedaży spółek z Grupy Stomil Sanok działających na rynku 
motoryzacyjnym i istotnego wzrostu udziału Stomil Sanok w w/w segmencie, włączając tych klientów, którzy 
obecnie nie są w portfolio bezpośrednich klientów Stomil Sanok.
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