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Raport bieżący numer: 47/2019                                                  Wysogotowo, 22 listopada 2019r. 

 

 

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.  

 

Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”), działając na podstawie 

art. 17 ust.1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej: Rozporządzenie MAR) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w związku z wygaśnięciem jednej z przesłanek 

opóźnienia informacji poufnej, przekazuje informację poufną, której przekazanie do 

wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 19 listopada 2019 roku na 

podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Informacja poufna dotyczyła zajęcia papierów wartościowych Emitenta zapisanych na 

właściwym rachunku w ramach toczącego się wobec Emitenta postępowania 

egzekucyjnego. Emitent niezwłocznie podjął starania zmierzające do zawarcia ugody 

pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, celem umorzenia przedmiotowego 

postępowania egzekucyjnego. 

Opóźnienie publikacji informacji zostało przewidziane do czasu zawarcia wskazanego 

powyżej porozumienia. 

Treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione brzmi następująco: 

 

„Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej ”Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 

2019 roku powziął wiadomość o zajęciu papierów wartościowych Spółki (7.665.999 akcji 

RAFAKO S.A.) przez Komornika Sądowego Pana Bartosza Guzika. 

Do zajęcia doszło w związku z wszczętym wobec Spółki postępowaniem egzekucyjnym. 

Zważywszy na fakt, że zgodnie z brzmieniem Układu zawartym przez Spółkę z wierzycielami, 

wykonywanie praw z zastawów rejestrowych ustanowionych na papierach wartościowych 

PBG nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla zastawów rejestrowych ustanowionych 

na rzecz obligatariuszy, prowadzenie egzekucji z przedmiotowego rachunku papierów 

wartościowych Spółki jest niecelowe oraz nie spowoduje zaspokojenia roszczeń wierzycieli. 
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Spółka podejmuje wszelkie możliwe starania celem zawarcia ugody pozwalającej na jak 

najszybsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli.” 

Zarząd Spółki uznał informację o zajęciu papierów wartościowych za informację poufną, ze 

względu na istnienie wysokiego ryzyka negatywnego wpływu jej ujawnienia na prowadzone 

negocjacje z wierzycielami w zakresie zaspokojenia ich roszczeń, a w konsekwencji umorzenia 

przedmiotowego postępowania egzekucyjnego.  

Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości 

publicznej ze względu na ochronę swoich prawnie uzasadnionych interesów. Upublicznienie 

informacji o prowadzonych negocjacjach mogłoby potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na 

skuteczność prowadzonych rozmów. 

Powyższe przesłanki spełniają kryteria możliwości naruszenia uzasadnionego prawnie interesu 

Spółki w rozumieniu punktu 5, ppkt. 8 lit. a) Wytycznych ESMA dot. Rozporządzenia MAR (dalej: 

Wytyczne). 

Opóźnienie publikacji informacji w ocenie Zarządu PBG nie wprowadziło w błąd opinii 

publicznej, gdyż zgodnie z brzmieniem Układu zawartego z wierzycielami, wykonywanie przez 

wierzycieli praw z zastawów rejestrowych ustanowionych na papierach wartościowych PBG 

nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla zastawów rejestrowych ustanowionych na 

rzecz obligatariuszy. Skutkiem tego jest brak możliwości zaspokojenia się wierzycieli z papierów 

wartościowych zapisanych na przedmiotowym rachunku, ze względu na pierwszeństwo w 

tym względzie obligatariuszy Spółki. 

W niniejszym przypadku nie występowały okoliczności, w których opóźnienie ujawnienia 

informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o czym mowa w punkcie 

9 Wytycznych. 

Ponadto Spółka podjęła wszelkie możliwe działania i zastosowała środki niezbędne do 

zachowania w poufności informacji do czasu jej publikacji. 

Ujawnienie informacji poufnej wynika z faktu wygaśnięcia przesłanki wskazującej na 

możliwość naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta – w dniu 21 listopada 2019 

roku Administrator Zastawu ustanowionego na papierach wartościowych Spółki zapisanych 

na zajętym rachunku, po konsultacji ze Spółką, złożył zlecenie sprzedaży instrumentów 

finansowych zapisanych na rachunku PBG po cenie w wysokości 6,40 złotych za akcję. 

Zważywszy na przytoczony w treści niniejszego ujawnienia fakt, że pierwszeństwo zaspokojenia 

w ramach prowadzonej egzekucji przysługiwać będzie obligatariuszom, interes Spółki 
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pozostanie niezagrożony. Skutkiem zaistniałych okoliczności jest wygaśnięcie przesłanki 

możliwości naruszenia prawnie uzasadnionego interesu PBG, co z kolei skutkuje brakiem 

istnienia podstaw do dalszego opóźniania publikacji przedmiotowej informacji poufnej. 

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014 Spółka poinformuje Komisję 

Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej natychmiast po podaniu 

jej do wiadomości publicznej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia 

ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia nr 

596/2014. 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR 

 

 

Podpis osób reprezentujących: 

 

Jerzy Karney – prezes zarządu 

Michał Maćkowiak – członek zarządu 
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