
 

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY 

POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB 

JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA 

STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA. 

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 

oraz nie stanowi ani nie powinno być intepretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie 

do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, 

gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów 

zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań 

o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Po zatwierdzeniu w dniu 19 listopada 

2021 r., prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz 

wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informację 

o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Po opublikowaniu w dniu 22 

listopada 2021 r., z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z regulacji dotyczących 

papierów wartościowych, prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem 

https://www.murapol.pl 

 

30 listopada 2021 r. 

 

Decyzja o odwołaniu oferty publicznej akcji Murapol S.A. 

 

Zarząd Murapol S.A. oraz Akcjonariusz Sprzedający podjęli decyzję o odwołaniu 

oferty publicznej akcji z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe.  

 

Decyzja o odwołaniu oferty jest wypadkową ostatnich kilku dni i powstałych 

uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach 

finansowych. Wpływ na nią miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa 

pod nazwą Omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało 

istotny wpływ na nastroje inwestorów. W ostatnim miesiącu zarówno indeks szerokiego 

rynku WIG, jak i WIG Nieruchomości zanotowały spadki rzędu 10%, podczas gdy 

wartość europejskiego indeksu zmienności VSTOXX wzrosła o 85,3% 

Zarząd Murapol S.A. oraz Akcjonariusz Sprzedający są przekonani o atrakcyjności 

modelu biznesowego Grupy Murapol oraz znaczących perspektywach jej wzrostu. 

Rozważą możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki 

rynkowe będą bardziej sprzyjające. Zarząd Grupy Murapol oraz Akcjonariusz 

Sprzedający dziękują wszystkim międzynarodowym i krajowym inwestorom, w tym 

inwestorom indywidualnym, za zainteresowanie ofertą publiczną i działalnością Grupy 

Murapol. 



  

2 

 

Decyzja o odwołaniu oferty publicznej sprawia, że zapisy złożone na Akcje Oferowane 

zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom 

nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. 

 

 

Kontakt: 

Murapol 

Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations 

E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877 

 

NBS Communications  

Piotr Wojtaszek | M: 500 202 355 

Krzysztof Woch | M: 516 173 691  

E: murapol@nbs.com.pl  

 

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte 

mogą nie być pełne i kompletne. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być 

wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów ani nie należy polegać na ich 

kompletności, rzetelności i prawidłowości. Niniejszy komunikat prasowy w żadnym wypadku nie 

może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Murapol S.A. 

(„Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią oraz nie należy go interpretować jako 

ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania 

lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub innego nabycia, papierów 

wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji ani 

zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani 

niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie 

stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, 

zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Niniejsze ogłoszenie stanowi reklamę w 

rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Prospekt Spółki 

(„Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem 

papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej 

papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Spółka jest uprawniona do przeprowadzenia 

Oferty publicznej w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

odpowiedni organ nadzoru finansowego w Polsce, w dniu 19 listopada 2021 r.; oraz (ii) 

publikacji Prospektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego w 

dniu 22 listopada 2021 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.murapol.pl.  

Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny zostać przeprowadzone wyłączenie w 

oparciu o informacje zawarte Prospekcie, który został opublikowany przez Spółkę, po jego 

zatwierdzeniu, na stronie internetowej Spółki oraz w suplementach, komunikatach 

mailto:malgorzata.gaborek@murapol.pl
mailto:murapol@nbs.com.pl
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aktualizujących do Prospektu i innych informacjach publikowanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Prospektowym. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako 

poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania 

się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Opublikowany Prospekt może zawierać 

informacje, które mogą różnić się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie 

prasowym, a informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie. 

Na datę dopuszczenia akcji Spółki ("Akcje") do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie ("Dopuszczenie") mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki rynkowe. Nie ma 

gwarancji, że Dopuszczenie nastąpi, a na obecnym etapie nie powinno opierać się decyzji 

finansowych na zamiarach Spółki w odniesieniu do Dopuszczenia. Dokonywanie inwestycji w 

papiery wartościowe Spółki może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej 

kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji w ramach Oferty powinny skonsultować się z 

profesjonalnym doradcą inwestycyjnym, specjalizującym się w doradzaniu przy takich 

inwestycjach. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej Oferty. Wartość akcji 

może zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady 

profesjonalnego doradcy w zakresie odpowiedniości Oferty. 

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania 

przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub 

wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, 

lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w 

zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z 

odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych 

informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą 

w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym 

komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. 

Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa 

dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach 

rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem. 

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub 

pośrednio do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym terytoriów zależnych i 

posiadłości zamorskich Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii 

lub RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie 

odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji. Prospekt ani Akcje nim objęte nie były i nie będą 

przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza 

Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego 

lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska 

Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz 

Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż 

mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego (zgodnie z 

definicją poniżej) i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa 

polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z 

udziałem w Ofercie przeprowadzanej na terytorium Polski. 
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Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w 

sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 

dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 

inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię 

inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, ani 

nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej. 

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące 

przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez 

użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, 

„przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia 

takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia 

dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem 

znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą 

spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub 

sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji 

finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w 

dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie 

polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą 

i często różnią się istotnie od rzeczywistych wyników. Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

dotyczą wyłącznie warunków obowiązujących w dniu niniejszego komunikatu i nie można na 

nich polegać jako wskazówkach dotyczących przyszłych wyników.  

Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, dane dotyczące rynku, sektora i pozycji konkurencyjnej są 

danymi szacunkowymi (i, odpowiednio, przybliżonymi) i należy je traktować z zachowaniem 

ostrożności. Tego rodzaju informacje nie zostały poddane badaniu ani nie były niezależnie 

weryfikowane, a Spółka nie potwierdziła założeń ekonomicznych tych informacji.  

Spółka, jak również Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking 

S.A., Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A. – Santander 

Biuro Maklerskie i mBank S.A. (łącznie „Menedżerowie Oferty”, każdy z osobna „Menedżer 

Oferty”) wraz z ich odpowiednimi podmiotami powiązanymi, wyraźnie zrzekają się wszelkich 

obowiązków lub zobowiązań w zakresie aktualizowania, weryfikowania lub korygowania 

jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, tak w 

przypadku powstania nowych informacji, jak i zajścia przyszłych zdarzeń lub w innych 

przypadkach. 

W Wielkiej Brytanii, materiały, do których uzyskają Państwo dostęp są rozpowszechniane tylko 

do i będą przeznaczone jedynie dla inwestorów kwalifikowanych w znaczeniu brytyjskiej wersji 

Rozporządzenia 2017/1129, które stanowi część prawa angielskiego na mocy Ustawy 

o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (the European Union (Withdrawal) Act 2018), którzy: (i) 

posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją 

„profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu artykułu 19(5) zarządzenia w sprawie promocji 

finansowej z 2005 roku („Zarządzenie”), lub (ii) są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi 

osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi postanowieniami 

artykułu 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „właściwymi 

osobami”). Osoby niebędące właściwymi osobami nie mogą działać na podstawie ani 

polegać na materiałach, do których uzyskają dostęp. Wszelkie inwestycje lub działalność 
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inwestycyjna, której dotyczą materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, są dostępne 

wyłącznie dla właściwych osób i będą realizowane wyłącznie z właściwymi osobami. Każda 

osoba w Wielkiej Brytanii, która nie jest właściwą osobą, nie powinna działać na podstawie ani 

polegać na materiałach, do których uzyskają Państwo dostęp.  Papiery wartościowe będą 

dostępne wyłącznie dla właściwych osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, 

kupno lub inne nabycie takich papierów wartościowych będą kierowane do lub zawierane 

wyłącznie z właściwymi osobami. 

W stosunku do innych niż Polska państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, niniejszy komunikat prasowy kierowany jest wyłącznie do, a papiery 

wartościowe Spółki będą oferowane jedynie dla, inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu 

art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego, a takie osoby zwane są dalej „Inwestorami 

Kwalifikowanymi” lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 

Rozporządzenia Prospektowego. Przyjmuje się, że każdy taki Inwestor Kwalifikowany oświadczył 

i potwierdził, że papiery wartościowe nabyte przez niego w ramach Oferty nie zostały nabyte 

w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.  

W przypadku dojścia Oferty do skutku, Oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium 

Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu w języku polskim, który został 

zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, odpowiedni organ nadzoru w Polsce w dniu 

19 listopada 2021 r. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym 

zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt, 

po jego zatwierdzeniu został opublikowany na stronie internetowej Spółki w dniu 22 listopada 

2021 r. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki, 

oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie na 

rynku regulowanym. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Spółki, potencjalni 

inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne 

informacje zawarte w Prospekcie. 

Menedżerowie Oferty działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki oraz AEREF V PL 

INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz Sprzedający”), a nie jakiejkolwiek 

innej osoby. Nie będą oni uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą 

i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki oraz Akcjonariusza 

Sprzedającego, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą, 

w związku z treścią niniejszego komunikatu lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub 

porozumieniem, o którym mowa w niniejszym komunikacie.  

Żaden z Menedżerów Oferty ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców 

lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie składa, wprost lub 

w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie prawdziwości, 

rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie 

tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych 

informacji dotyczących Spółki, jej podmiotów zależnych lub powiązanych, niezależnie od 

tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu 

transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z 

wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek 

sposób w związku z niniejszym komunikatem lub jego zawartością, z zastrzeżeniem 

obowiązującego prawa.  
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Treść niniejszego komunikatu została sporządzona przez Spółkę i Spółka ponosi za nią wyłączną 

odpowiedzialność. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie. Spółka i 

jej odpowiednie podmioty powiązane wyłączają wszelki obowiązek lub zobowiązanie do 

aktualizacji, przeglądu lub zmiany jakichkolwiek informacji, w tym stwierdzeń dotyczących 

przyszłości, zawartych w niniejszym komunikacie, zarówno na skutek nowych informacji, 

przyszłych zdarzeń czy z innego tytułu, z zastrzeżeniem gdy taki obowiązek wynika z 

właściwego prawa.  


