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Treść raportu:
W związku z planowanym na dzień 15 stycznia 2019 r. dokonaniem ogłoszenia o zamiarze nabycia przez
Murapol S.A. ("Emitent") akcji spółki Abadon Real Estate S.A. ("Abadon RE") od pozostałych akcjonariuszy
w drodze przymusowego wykupu zgodnie z art. 82 ustawy o ofercie publicznej (...), Zarząd Emitenta
przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu 8 października 2018 r. decyzji
o rozpoczęciu działań mających na celu przeprowadzenie ww. przymusowego wykupu akcji spółki
zależnej Abadon RE ("Przymusowy Wykup").
Podjęta przez Zarząd Emitenta decyzja obejmowała planowane poszukiwanie przez Emitenta kontrahenta
albo kontrahentów celem dokonania transakcji powodujących nabycie uprawnienia pozwalającego na
dokonanie Przymusowego Wykupu, a następnie ogłoszenia żądania od pozostałych akcjonariuszy
Abadon RE sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Abadon RE w ramach Przymusowego
Wykupu, a także podjęcie ewentualnych innych działań umożliwiających Emitentowi przeprowadzenie
wspomnianego wykupu.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu
ww. działań zostało w dniu 8 października 2018 r. opóźnione do momentu ogłoszenia Przymusowego
Wykupu na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
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 ("MAR"), z uwagi na ochronę uzasadnionych
interesów Emitenta, tj. publikacja tej informacji mogłaby potencjalnie wpłynąć na cenę konieczną do
zaoferowania za akcje Abadon RE w ramach Przymusowego Wykupu, co z kolei odbiłoby się negatywnie
na kosztach przeprowadzenia Przymusowego Wykupu i sytuację finansową Emitenta. Ponadto,
ewentualne działania osób trzecich - podejmowane po niezwłocznym przekazaniu do wiadomości
publicznej opóźnionej informacji poufnej - wpływające hipotetycznie na podwyższenie kursu akcji Abadon
RE w ramach rynku zorganizowanego (w oderwaniu od realnej wartości godziwej przedmiotowych akcji)
mogłoby w sytuacji skrajnej uniemożliwić przeprowadzenie Przymusowego Wykupu.
Przymusowy Wykup akcji Abadon RE zostanie przeprowadzony za pośrednictwem domu maklerskiego,
a informacja o zamiarze nabycia akcji Abadon RE w drodze Przymusowego Wykupu zostanie
opublikowana w dniu jutrzejszym zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej (...). Przedmiotem
Przymusowego Wykupu będzie 1.549.274 akcji Abadon RE stanowiących 5,52% kapitału zakładowego
i ogólnej liczby głosów w Abadon RE. Cena Przymusowego Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust.
1-3 ustawy o ofercie publicznej (...) i wyniesie 4,44 zł za jedną akcję. Przymusowy Wykup rozpocznie się
w dniu 15 stycznia 2019 r., a dzień Przymusowego Wykupu zostanie ustalony na 18 stycznia 2019 r.
Po przeprowadzeniu Przymusowego Wykupu zamiarem Emitenta jest wycofanie papierów wartościowych
Abadon RE z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

