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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o podjęciu czynności 

zmierzających do nabycia udziałów w innym podmiocie. 

 

Treść raportu: 

Zarząd POINTPACK S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Spółka publikuje informację 

poufną, której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione w dniu 27 kwietnia 

2022 r. na podstawie art. 17 punkt 4 Rozporządzenia MAR. 

 

Treść informacji poufnej: 

 

Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że podjął decyzję o podjęciu 

czynności zmierzających do nabycia udziałów w polskiej spółce prawa handlowego 

dostarczającej technologię w obszarze nadawczo odbiorczym na rzecz podmiotów 

działających w branży pocztowej i kurierskiej (dalej jako „Podmiot Nabywany”). 

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy Spółką, a wspólnikami 

Podmiotu Nabywanego, transakcja będzie dotyczyć nabycia minimum 50% udziałów 

Podmiotu Nabywanego przez Spółkę za cenę odpowiadającą wartości nominalnej 

udziałów, tj. do kwoty maksymalnej 7.000,00 zł (dalej jako „Transakcja”), z zastrzeżeniem 

dalszych ustaleń pomiędzy stronami.  

Zgodnie ze wstępnymi założeniami Transakcji Spółka miałaby dofinansować działalność 

operacyjną Podmiotu Nabywanego poprzez przejęcie dotychczasowego zadłużenia 

Podmiotu Nabywanego od jego dotychczasowych Wierzycieli, a także, w późniejszym 

okresie do dalszego finansowania działalności w sposób pośredni lub bezpośredni. 

Łączna kwota zobowiązań Spółki w tym zakresie nie przekroczyłaby kwoty 30.000.000,00 

zł.  

Udzielone Podmiotowi Nabywanemu finansowanie będzie przeznaczone na jego 

działalność operacyjną, w tym w szczególności na finansowanie realizacji kontraktu na 

dostawę technologii na rzecz podmiotu działającego na rynku przesyłek pocztowych i 

kurierskich.  



 

Ustalenia stron Transakcji przewidują, że po dokonaniu finansowania Spółka stanie się 

większościowym wspólnikiem Podmiotu Nabywanego posiadającym co najmniej 51% 

udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu Nabywanego oraz 51% w ogólnej liczbie 

głosów na zgromadzeniach wspólników Podmiotu Nabywanego.  

 

Powody opóźnienia publikacji informacji poufnej: 

Zarząd Spółki wskazuje, że niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć 

uzasadnione interesy Spółki. Zarząd uznał, że w toku prowadzonych negocjacji, a także 

w ich wstępnej fazie, publikacja informacji o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia 

udziałów w innym podmiocie, mogłaby prowadzić do osłabienia pozycji negocjacyjnej 

Spółki.  

W ocenie Zarządu niepewność co do warunków transakcji oraz jej przeprowadzenia 

stanowiły uzasadnienie opóźnienia publikacji informacji poufnej, tak aby jej publikacja nie 

wprowadzała w błąd inwestorów. Ponadto Spółka zapewniła odpowiednie środki mające 

na celu zachowanie ww. informacji w poufności. 

 

Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej było podpisanie w dniu 19 maja 2022 

roku Umowy sprzedaży udziałów w P2A BOX Sp. z o.o., a także Umowy inwestycyjnej 

dotyczącej prowadzenia inwestycji w ww. spółkę, a tym samym zamknięcie transakcji.  

  

 

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia MAR – informacje poufne i opóźnienie 

podania do wiadomości publicznej informacji poufnych. 
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