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RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2015 

 
Temat: 

 ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 

 

 

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, 

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą, przekazuje poniżej informację poufną, która na mocy art. 57 ust. 1 Ustawy została 

opóźniona przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 57 ust. 2 Ustawy.  

Informacja poufna opóźniona dotyczyła negocjacji prowadzonych pomiędzy 

FABRYKMI MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), a GWW Ladziński Cmoch i 

Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: GWW) skutkujących 

zawarciem listu intencyjnego w sprawie transakcji sprzedaży przez GWW 100% udziałów w 

Eurowiór Sp. z o. o. (dalej: Eurowiór). W związku z zawartym listem intencyjnym Emitent 

wyraził zainteresowanie zakupem 100% udziałów w Eurowiór pod warunkiem uzyskania 

przez Eurowiór pozytywnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki płyt wiórowych z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną na terenie Oddziału FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w Suwałkach 

(dalej: Inwestycja) oraz decyzji o warunkach zabudowy dla Inwestycji. 

 

Szczegółowe warunki zakupu udziałów w Eurowiór przez Emitenta zostaną opisane w 

umowie zakupu udziałów, która zostanie zawarta, o ile Eurowiór spełni warunki wskazane w 

liście intencyjnym i Emitent podejmie decyzję o zakupie udziałów. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż do dnia 30 października 2015 r. Eurowiór nie uzyska 

pozytywnej ostatecznej decyzji, o której mowa powyżej Emitent zdecydował się na 

ujawnienie informacji o zawartym liście intencyjnym. 

 

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do 

Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lipca 2015 r. w formie raportu bieżącego nr 

2/2015/OP. 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 


