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Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania raportu Zarządcy z
wyników głosowania nad propozycjami układowymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informac ji poufnej.
Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Rozporządzenie), Zarząd Fiten S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent), przekazuje informację
poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4
Rozporządzenia nr 596/2014.
Treść informacji poufnej: „Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 14.03.2019 roku otrzymał od
PMR Restrukturyzacje S.A. (dalej „Zarządca”) raport Zarządcy z wyników głosowania nad propozycjami układowymi
(dalej „Raport”). Zgodnie z Raportem, Zarządca wskazał oddane głosy co do których określenie skuteczności ich
oddania wymaga rozstrzygnięcia Sędziego-Komisarza. W opinii Zarządu istotnym głosem, którego skuteczność
oddania wymaga rozstrzygnięcia Sędziego-Komisarza, jest głos oddany przez PKP Energetyka S.A. W przypadku
decyzji Sędziego-Komisarza o skuteczności oddania głosu przez PKP Energetyka S.A., propozycje układowe nie
uzyskałby wymaganej prawem większości głosów, przez co układ nie dojdzie do skutku.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym
Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie
istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c)
Rozporządzenia nr 596/2014. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej, był fakt iż jej
ujawnienie mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki oraz zagrozić bieżącej działalności Spółki i
wpłynąć na wynik finansowy, co naruszałoby interes zarówno dotychczasowych, jak również potencjalnych
akcjonariuszy Spółki.
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