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Treść opóźnionej informacji poufnej: 

Zarząd Spółki Archicom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 roku podjął w 

porozumieniu z DKR Investment sp. z o.o. oraz DKR Invest S.A., większościowymi akcjonariuszami 

Spółki, decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym 

rozwojem długoterminowym Spółki. Zarząd Emitenta będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej 

pozycji rynkowej oraz wzrostu wartości dla wszystkich akcjonariuszy Spółki. 

Zarząd Spółki rozważy różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie inwestora lub inwestorów 

strategicznych, partnera strategicznego, strategicznej zmiany w strukturze aktywów lub strukturze 

własnościowej Emitenta z zastrzeżeniem uwzględnienia innych, niewymienionych opcji strategicznych, 

które mogą się pojawić w wyniku realizacji przeglądu. W ramach przeglądu nie wyklucza się 

przekazania wybranym podmiotom dodatkowych informacji na temat Spółki i jej grupy kapitałowej, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

Zarząd Emitenta informuje, że nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem opcji 

strategicznej i na obecnym etapie nie ma pewności kiedy oraz czy takie decyzje zostaną podjęte. 

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji 

strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W ramach ogłoszonego przeglądu, Zarząd Emitenta będzie współpracował z firmą doradczą Rothschild 

& Co oraz potencjalnie innymi doradcami zewnętrznymi. 

Uzasadnienie opóźnienia przekazanej informacji poufnej do publicznej wiadomości: 

W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych działaniach rodziło istotne 

ryzyka naruszenia interesów Emitenta poprzez negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu. 

Ponadto, Zarząd Spółki uznał, że podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej 

mogło spowodować jej niewłaściwą ocenę i co za tym idzie wpłynąć na wartość Spółki. 

Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji warunki określone 

w Rozporządzeniu MAR oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych z dnia 20 października 2016 roku dotyczącego opóźnienia informacji poufnych. Emitent 

zapewnił poufność rozpoczętego procesu poprzez podpisanie przez strony zobowiązań do zachowania 

poufności oraz zabezpieczenie dostępu do nośników oraz do kanałów komunikacji zawierających 

informację poufną przed osobami niepożądanymi. 

 

 


