
 

Raport bieżący nr 15/2016 18.05.2016 

Udział Spółki w procesie negocjacji dotyczących transakcji sprzedaży akcji 
spółki zależnej 
Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Treść raportu 
 
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) w 
zw. z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1382 ze zm.), przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której 
ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ww. ustawy 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. Nr 67, poz. 476). 
 

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. Spółka przystąpiła do negocjacji ze spółką TTL1 sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie ("TTL"), będącą akcjonariuszem spółki zależnej od Spółki, tj. Orphée S.A. z 

siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Orphée"), podejmując z TTL rozmowy w następującym zakresie spraw: 
(i) zawarcie aneksu do umowy sprzedaży z dnia 26 lutego 2015 r. dotyczącej zbycia przez Spółkę na rzecz 
TTL pakietu akcji Orphée, mającego na celu wydłużenie terminu zapłaty przez TTL części ceny w kwocie 
10.000.000 złotych do dnia 30 września 2016 r. (o tej umowie oraz jej zmianie z dnia 28 grudnia 2015 r. 
Spółka informowała w raportach bieżących odpowiednio nr 9/2015 i nr 75/2015), alternatywnie (ii) zbycie 
przez TTL na rzecz Spółki (lub podmiotów wskazanych przez Spółkę) do 5.000.000 akcji Orphée. 
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