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Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji dotyczącej podjętych negocjacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd CD 

PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako „Spółka”) przekazuje do 

publicznej wiadomości informację, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 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 opóźnieniem przekazania do 

publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru 

Finansowego w dniu 21 października 2015 r. a dotyczyła podjętych negocjacji, obejmujących przystąpienie przez 

Spółkę do przetargu organizowanego przez Pocztę Polską S.A. na zakup nieruchomości położonej w Warszawie 

przy ul. Ratuszowej 7/9.

W związku z faktem, iż w ramach rozstrzygniętego w dniu 29 października 2015 roku przetargu, ostateczna cena 

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przekroczyła przyjętą przez Zarząd maksymalną cenę nabycia, podjęte 

negocjacje obejmujące udział w procesie ustnego przetargu nie zakończyły się nabyciem nieruchomości przez 

Spółkę.

Kryterium uznania powyższej informacji za poufną stanowiła przewidywana wartość ostatecznej ceny nabycia 

nieruchomości przewyższająca 10% kapitałów własnych Spółki.
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