
                                            
                                                                                                                                                                                                

Data sporządzenia: 2017-06-01 

Raport bieżący nr 24 / 2017 

Skrócona nazwa emitenta: MURAPOL S.A. 

Temat: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej 
negocjacji umowy związanej z możliwym nabyciem akcji w kapitale zakładowym spółki pod 
firmą Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent" lub 
"Spółka"), niniejszym przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia w dniu 11 
kwietnia 2017 roku negocjacji umowy związanej z możliwym nabyciem akcji w kapitale 
zakładowym spółki pod firmą Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Informacja 
Poufna"), której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 17 
ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej: 

"Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku rozpoczął z Enterprise Investors 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Emili Plater 53; 00-113 Warszawa), wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000007178, NIP 5260208125, REGON 011571062, negocjacje odnoszące się do 
kluczowych warunków umowy mającej na celu uregulować zasady współpracy stron w 
związku z planowanym: 

nabyciem przez Emitenta wszelkich akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Skarbiec 
Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (adres: Chapo Central, 3rd Floor, 20 Spyrou 
Kyprianou Avenue, Nicosia, 1075) ("Skarbiec Holding Limited") posiadającej 43,86% 
(czterdzieści trzy procent 86/100) akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Skarbiec 
Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa), 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222, NIP 7010131150, REGON 141318276 
("Skarbiec Holding"), będącej podmiotem dominującym (w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – "Ustawa o Ofercie"), tj. 
posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa), 



                                            
                                                                                                                                                                                                

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP 5212605383, REGON 012711648 
("Skarbiec TFI"). 

W trakcie procesu negocjacji zmianie uległy warunki umowy mającej na celu uregulować 
zasady współpracy stron w związku z planowanym nabyciem przez Emitenta akcji w kapitale 
zakładowym spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez: 

podjęcie w dniu 16 maja 2017 r. z Skarbiec Holding Limited negocjacji w przedmiocie 
nabycia przez Emitenta 33% (trzydziestu trzech procent) akcji w kapitale zakładowym spółki 
pod firmą Skarbiec Holding z jednoczesną możliwością podjęcia dalszych rozmów 
dotyczących nabycia przez Emitenta pozostałych 10,86% (dziesięciu procent 86/100) akcji 
Skarbiec Holding będących w posiadaniu Skarbiec Holding Limited.  

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu przez Emitenta negocjacji, o 
których mowa powyżej, zostało opóźnione w dniu 11 kwietnia 2017 roku do momentu zawarcia 
pomiędzy stronami przyszłej umowy mającej na celu uregulować zasady współpracy stron w 
związku z planowanym nabyciem przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym spółki Skarbiec 
Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.  

Decyzja podjęta w tym zakresie podyktowana była potrzebą ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów Spółki, gdyż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości omawianej 
informacji poufnej – z uwagi na posiadanie przez Skarbic Holding statusu spółki publicznej, 
której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – mogło negatywnie wpłynąć na sposób 
uzgodnienia oddziałujących względem Emitenta warunków finansowych umowy, a nawet 
zagrozić możliwości dojścia negocjacji do skutku poprzez zbyt duże wahania kursu akcji 
Skarbiec Holding lub podejmowanie przez osoby trzecie czynności niweczących cel umowy. 


