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Tytuł:  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia  

Zarząd spółki SARE SA (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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 (Dz. U. UE. L. z 

2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”) podjął decyzję o opóźnieniu przekazania 

do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej: 

„Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17.05.2017 r. 

podpisał z 21 Concordia Sp. z o.o. porozumienie, dotyczące badania Spółki SARE SA oraz jej grupy 

kapitałowej, które wiąże się z ewentualną inwestycją w Spółkę w przyszłości. Na mocy powołanego 

porozumienia, 21 Concordia uzyskała do dnia 15.07.2017 r. wyłączność na przeprowadzenie procesu 

Due Diligence, który obejmuje finansowe, prawne, podatkowe, komercyjne oraz operacyjne badanie 

Spółki SARE SA i jej Grupy Kapitałowej, a 21 Concordia sp. z o.o. zobowiązała się przekazać Spółce 

strategię inwestycyjną w Grupę SARE. Przedmiotowe porozumienie, zgodnie z jego treścią, wiąże jego 

Strony do dnia 31.12.2017 r. Podpisane porozumienie nie posiada charakteru wiążącego za wyjątkiem 

kwestii przyznania 21 Concordia Sp. z o.o. wyłączności oraz klauzuli o zachowaniu poufności.” 

W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione 

interesy Spółki, poprzez wywarcie negatywnego wpływu na wynik prowadzonych negocjacji, w 

szczególności poprzez możliwe działania konkurencji. 

Powodem ujawnienia ww. opóźnionej Informacji Poufnej jest fakt, że w dniu 15.12.2017 r. Emitent 

otrzymał od spółki 21 Concordia sp. z o.o.: 

1. Zawiadomienie o zawarciu przez: spółkę Polinvest 7 S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu (spółka 

powiązana za pośrednictwem funduszu 21 Concordia L.P. z siedzibą w Jersey na Wyspach 

Normandzkich ze spółką 21 Concordia sp. z o.o.), WS Investments Limited z siedzibą na Malcie, 

Damiana Rutkowskiego oraz Petrovasko Limited z siedzibą na Cyprze porozumienia 

akcjonariuszy i zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

SARE S.A., 

2.  Informację o strategii inwestycyjnej z Grupę Kapitałową SARE S.A. wraz z planami 

akwizycyjnymi, na mocy której Polinvest 7 S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburug poinformował 

Spółkę o: 

 

- zamiarze nabycia pakietu większościowego akcji w Spółce, za pośrednictwem spółki celowej 

Polinvest 7 S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 

- inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę 

akcji w trybie określonym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), 



 
 

 

- nabycie pakietu większościowego nastąpi do dnia 20 lutego 2018 r. 

- po nabyciu pakietu większościowego akcji Spółki, inwestor zamierzać wspierać rozwój 

organiczny grupy SARE, a także plany akwizycyjne. 

 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. 
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