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Temat: 
Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem– ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. 

 

Informacja: 

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd Emperia Holding S.A. („Spółka”), 

działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 596/2014 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”), 

przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę w dniu 6 listopada 2017 r. 

negocjacji z Maxima Grupė UAB („Inwestor”) jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu 

pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia rozwoju Spółki („Informacja Poufna”). Podanie do 

publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 6 listopada 2017 r. na podstawie 

art. 17 ust. 4 MAR. Jednocześnie, w ocenie Spółki pojawiające się doniesienia medialne, uzasadniają 

obowiązek niezwłocznego ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej wynikający z art. 17 ust. 7 

MAR, tj. sytuacji, kiedy poufność opóźnionej informacji poufnej nie jest już dłużej gwarantowana,  

a doniesienia medialne dotyczą wyraźnie informacji poufnej oraz w sposób dostatecznie wyraźny 

wskazują, że jej poufność nie jest dłużej zapewniona. 

Treść opóźnionej informacji poufnej: 

„Zarząd Spółki informuje o podjęciu w dniu 6 listopada 2017 r. decyzji o rozpoczęciu negocjacji  

z Maxima Grupė UAB („Inwestor”) jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania 

inwestora strategicznego dla wsparcia rozwoju Spółki. Rozpoczęcie przez Spółkę negocjacji  

z Inwestorem jest konsekwencją zainicjowanego w dniu 9 maja 2017 r. procesu pozyskiwania inwestora 

dla wsparcia dynamicznego rozwoju Spółki, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym  

nr 33/2017. 

Zarząd Spółki podkreśla, że na chwilę obecną żadne ostateczne decyzje co do wyboru inwestora  

w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia rozwoju Spółki nie zostały podjęte 

a rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem 

ostatecznych warunków współpracy. W ocenie Zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić  

w IV kwartale 2017 r. 

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania niniejszej informacji poufnej jest usprawiedliwione ochroną 

prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości 

mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik negocjacji.” 
 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. 

 


