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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o rozważanym przez Centralny Port 
Komunikacyjny sp. z o.o. przejęciu kontroli nad TORPOL S.A. oraz o zgodzie na rozpoczęcie procesu due diligence.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu („TORPOL”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. Spółka 
zidentyfikowała informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie 
art. 17 ust. 4 rozporządzenia 596/2014 (MAR).
 

Treść zidentyfikowanej informacji poufnej:
„W dniu 13 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała od Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. („CPK”, 
„Potencjalny Inwestor”) pismo, w którym wskazano, że CPK rozważa nabycie, bezpośrednio przez CPK lub poprzez 
kontrolowany przez CPK podmiot, do 100% wszystkich akcji Spółki oraz że większościowy akcjonariusz Spółki, tj. 
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. („TFS”), wyraża gotowość do podjęcia rozmów w sprawie sprzedaży 
wszystkich posiadanych przez siebie akcji TORPOL, tj. 8.728.600 akcji, stanowiących 38,00% ogólnej liczby 
głosów w Spółce („Transakcja”) w związku z czym planowane jest przez CPK przeprowadzenie w tym celu badania 
due diligence Spółki.
 

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie przez 
Potencjalnego Inwestora badania due diligence w celu rozważania nabycia przez niego do 100% akcji Emitenta, 
pod warunkiem zawarcia przez TORPOL oraz Potencjalnego Inwestora umowy o poufności”.

Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej 
naruszyłoby uzasadniony interes Spółki. CPK jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji programu 
wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę w Polsce nowego lotniska centralnego 
oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, 
autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej. Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego 
odpowiedzialnego za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego może oznaczać zatem dla Spółki szereg 
korzyści, szans lub synergii biznesowych. Naruszenie uzasadnionych interesów Spółki polegałoby zatem w 
szczególności na możliwym negatywnym wpływie niezwłocznej publikacji opóźnionej informacji na przebieg i 
wynik negocjacji pomiędzy stronami Transakcji.

W dniu 24 stycznia 2023 r. Spółka podjęła decyzję o publikacji opóźnionej informacji poufnej z dnia 13 kwietnia 
2022 r. w związku z otrzymaniem od CPK pisma, informującego o zawarciu przez TFS oraz CPK przedwstępnej 
umowy sprzedaży akcji stanowiących 38,00% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A. nt. którego szczegółowe 
informacje przekaże niezwłocznie w treści kolejnego raportu bieżącego.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2023-01-24 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2023-01-24 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
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