
RB 17 2016ATAL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-08

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 
późn. zm), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione 
zgodnie z treścią art. 57 ust.1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w 
związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. 
U. Nr 67, poz. 476). 

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji 
poufnej, dotyczącej faktu podpisania przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska S.A.  Umowy Zlecenia z dnia 22 marca 
2016 roku, której przedmiotem jest określenie warunków ramowych, na jakich Spółka zamierza przeprowadzić 
Program Emisji Obligacji (dalej „Program”).  Podpisanie przedmiotowej umowy miało na celu m.in. sprawdzenie 
możliwych warunków rynkowych dla przeprowadzenia planowanej transakcji i podjęcie przez Zarząd Spółki 
ostatecznej decyzji w sprawie Programu. Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sytuacji, w 
której Zarząd Spółki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji uznane zostało za przedwczesne i mogące 
spowodować podanie inwestorom nierzetelnej i niekompletnej informacji dotyczącej Emitenta.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że podjął decyzję w sprawie ujawnienia informacji poufnej ze względu na podjęcie w dniu 
8 kwietnia 2016 roku Uchwały w sprawie utworzenia Programu, którego podstawowe założenia zostały podane w 
Raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r.
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