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Temat: ujawnienie opóźnionej  informacji poufnej 

Zarząd COGNOR S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005, nr 184, 
poz. 1539) (Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których 
ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny 
interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem 
przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2006 
r.) (Rozporządzenie). Pierwsza Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku 
informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24.06.201 
2010 roku, druga w dniu 13 sierpnia 2010 roku, trzecia 14 września 2010 i czwarta 01 
listopada 2010 roku. Informacja opóźniona dotyczyła prowadzonych negocjacji z 
Arcelormittal Distribution Solutions S.A w sprawie zbycia aktywów Emitenta. 

Efektem zakończonych rozmów jest zawarcie przez Emitenta w dniu 26.10.2010 roku 
Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, o której Emitent poinformuje odrębnym raportem 
bieżącym.  

Poniżej treść opóźnionego raportu z dnia 24.06.2010r. : 

„Zarząd COGNOR SA  (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, 
poz. 1539 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 
kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, 
oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej 
wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476) zawiadamia, iż w związku 
z prowadzeniem przez Emitenta negocjacji warunków transakcji i podpisaniem Porozumienia 
z Arcelormittal Distribution Solutions S.A.,  w sprawie prowadzenia negocjacji w zakresie 
ewentualnego zbycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej 
część położonych w Polsce aktywów, na których Emitent prowadzi działalność w zakresie 
dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych, Emitent opóźnia najdalej do dnia 15 sierpnia 
2010 przekazanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji 
dotyczących tych negocjacji. W ocenie Emitenta przekazanie ww. informacji w terminie 
wcześniejszym niż wskazany powyżej mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.  
W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej informacji o okolicznościach 
związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich 
wynik oraz uniemożliwić wynegocjowanie korzystnych dla Emitenta, a tym samym dla 
akcjonariuszy, warunków transakcji. Ponadto w ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu 
informacji dotyczących Umowy nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, zaś 



Emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego 
raportu bieżącego.” 

 

 


