
 

 
 
 
Raport bieżący nr 79/2019 
 
Data sporządzenia: 11.12.2019r. 
  

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie 
prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę pośredniej kontroli nad Spółką oraz powzięcie 
informacji o złożeniu zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK 

 
Podstawa prawna: 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 uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE 
 
 
Treść: 
 
Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), 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 oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje informację poufną, dotyczącą 

powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę pośredniej kontroli 
nad Spółką („Informacja Poufna”), której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez 

Emitenta w dniu 4 listopada 2019 r.  

Treść opóźnianej przez Emitenta informacji poufnej: 

„Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Emitent”, „Spółka”), 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 oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. 

powziął informację o fakcie prowadzenia negocjacji dotyczących  zmiany pośredniej kontroli nad Spółką 
(„Negocjacje”). Negocjacje prowadzone są między akcjonariuszami Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej 
(„Murapol”), a inwestorem – tj. AEREF V PL Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor”).  

Murapol jest pośrednim, większościowym akcjonariuszem Spółki posiadającym poprzez spółki zależne tj. Murapol 
Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej oraz Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej - 90% ogólnej 
liczby akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki”. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. powziął informację o złożeniu Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestora 

akcji w kapitale zakładowym spółki Murapol. W przypadku uzyskania zgody na dokonanie koncentracji i realizację 
transakcji, o której mowa powyżej Inwestor stałby się pośrednim, większościowym akcjonariuszem Spółki.  

Informacje na temat kolejnych etapów prowadzenia Negocjacji, Emitent będzie przekazywał w formie raportów 
bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 


