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Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o sprecyzowaniu zamiaru poszukiwania inwestorów zainteresowanych 

zawarciem umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE („MAR"), Zarząd ZPUE S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje opóźnioną 18 czerwca 2020 r. informację 

poufną, zaktualizowaną 29 października 2020 r. w zakresie zmiany terminu prawdopodobnej publikacji Informacji 

Poufnej (jak zdefiniowano poniżej), dotyczącą rozpoczęcia poszukiwania inwestorów zainteresowanych zawarciem 

umowy inwestycyjnej mającej na celu wykupienia mniejszościowych akcjonariuszy Spółki oraz doprowadzeniu do 

wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym („Informacja Poufna”). 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd większościowego akcjonariusza ZPUE S.A. („Spółka”) tj. Koronea sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2020 r. 

podjął decyzję o akceptacji materiału do potencjalnych inwestorów (tzw. ogólny przegląd) przez co sprecyzował 

zamiar poszukiwania inwestorów zainteresowanych zawarciem umowy inwestycyjnej mającej na celu wykupienia 

mniejszościowych akcjonariuszy Spółki oraz doprowadzeniu do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku 

regulowanym, w szczególności o przekazaniu potencjalnym inwestorom pakietu informacji związanych z 

działalnością Spółki, w celu przeprowadzenia badania due diligence przez potencjalnych inwestorów.”

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję 

Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek 

takiego opóźnienia.
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