
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr: 41/2017 

Temat:  GOBARTO SA – przystąpienie do negocjacji z CEDROB S.A. dotyczących nabycia 100% 

akcji ZM Silesia oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa CEDROB S.A. – podanie 

do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 

Termin:  2017.10.31 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE nr L 173/1) 

(„Rozporządzenie MAR”), Zarząd GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) 

niniejszym przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości, począwszy od dnia 

26 lipca 2017 roku, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

 

Treść opóźnionej informacji poufnej: 

"Emitent informuje o przystąpieniu Spółki do negocjacji z CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku 

dotyczących nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą 

w Katowicach [KRS: 374678] oraz sieci 30 (trzydziestu) sklepów należących do CEDROB S.A. oraz 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego działalność produkcji przetworzonej  

w Ciechanowie.". 

 

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka oraz CEDROB S.A. zakończyli negocjacje dotyczące 

nabycia od CEDROB S.A. następujących aktywów:  

• 5.500.000 akcji stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Silesia 

S.A. z siedzibą w Katowicach; 

• zorganizowanej części przedsiębiorstwa CEDROB S.A. w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) ("KC"), stanowiącej 

zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji przetworzonej w zakładzie 

przetwórstwa w Ciechanowie; oraz 

• zorganizowanej części przedsiębiorstwa CEDROB S.A. w rozumieniu art. 551 KC, stanowiącej 

zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa 

w dwudziestu pięciu sklepach firmowych CEDROB S.A.; 



 

 

 

 

 

czego następstwem jest podanie przez Emitenta do publicznej wiadomości opóźnionej informacji 

poufnej. Raport bieżący dotyczący zawarcia odpowiednich umów sprzedaży dotyczących nabycia ww. 

aktywów zostanie opublikowany niezwłocznie po niniejszym raporcie bieżącym.  

 

W ocenie Zarządu Spółki, niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji 

o prowadzonych negocjacjach mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, bowiem 

mogłoby wpłynąć negatywnie na przebieg i wynik rozmów prowadzonych pomiędzy Stronami. Nie 

istniały przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnej może wprowadzić 

w błąd opinię publiczną. Emitent był w stanie zapewnić zachowanie poufności ww. informacji poufnej.  

  

 

 

 

 

 

 

 


