
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji umowy 
związanej z możliwym nabyciem akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą mLocum S.A. z 
siedzibą w Łodzi 
 
Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku 
 
Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Zarząd spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), 

niniejszym przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia w dniu 5 maja 2017 roku 

negocjacji umowy związanej z możliwym nabyciem akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą 

mLocum S.A. z siedzibą w Łodzi ("Informacja Poufna"), której przekazanie do wiadomości publicznej 

zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

 
Treść opóźnionej Informacji Poufnej: 

 

„Zarząd Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje  

o zawarciu w dniu 5 maja 2017 r. listu intencyjnego („List Intencyjny”) z mBank S.A. z siedzibą  

w Warszawie („Sprzedający”) oraz rozpoczęciu negocjacji ze Sprzedającym w celu nabycia łącznie 

22.147.000 akcji spółki pod firmą mLocum S.A. z siedzibą w Łodzi („mLocum”), stanowiących 79,99% 

% udziału w kapitale zakładowym mLocum i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu mLocum 

(„Akcje mLocum”). 

Strony ustaliły, że potencjalne nabycie Akcji mLocum nastąpi za łączną kwotę w wysokości 

87.621.801,52 zł, a ich nabycie nastąpi w dwóch transzach. 

Stosownie do treści Listu Intencyjnego, Sprzedający oświadczył, że przez 4 tygodnie od daty zawarcia 

Listu Intencyjnego będzie prowadził rozmowy w sprawie sprzedaży akcji mLocum wyłącznie ze 

Sprzedającym. 

Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, przekazanie informacji poufnej  

o podjęciu negocjacji zmierzających do nabycia akcji mLocum S.A. zostało opóźnione począwszy od 

dnia zawarcia Listu Intencyjnego (tj. od dnia 5 maja 2017 r.) do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia 

kwestii dotyczących zawarcia umowy przewidującej nabycie akcji mLocum bądź zakończenia 

negocjacji. 

W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o toczących negocjacjach 

nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a emitent był w stanie zapewnić poufność 

opóźnionej informacji poufnej. 

Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać 

wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które (w ocenie 

Emitenta) potencjalnie zagroziłyby prowadzonym przez Emitenta negocjacjom (na których 

prowadzenie Emitent uzyskał wyłączność przez okres 4 tygodni). 

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji 

niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia 

przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków 

określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) - c) Rozporządzenia MAR.  


