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Powzięcie informacji o zawarciu przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. oraz Centralny Port 
Komunikacyjny sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży akcji stanowiących 38,00% ogólnej liczby głosów w 
TORPOL S.A.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania do publicznej 
wiadomości informacji nt. rozważanego przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(„CPK”) przejęcia kontroli nad TORPOL S.A. oraz o zgodzie na rozpoczęcie procesu due diligence, Zarząd TORPOL 
S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. Spółka otrzymała pismo 
(„Pismo”), w którym wskazano, że w tym samym dniu pomiędzy CPK (Nabywca), a Towarzystwem Finansowym 
Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TFS”) (Zbywca), została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży 
wszystkich akcji posiadanych przez TFS w Spółce, tj. 8.728.600 akcji, stanowiących 38,00% ogólnej liczby głosów 
w Spółce („Umowa”). Zgodnie z Pismem przedmiotem Umowy jest zobowiązanie jej stron do dokonania 
czynności zamknięcia, w wyniku realizacji których dojdzie do kupna przez CPK wszystkich akcji należących do TFS 
(„Czynności Zamknięcia”), a tym samym do przejęcia kontroli na Spółką w rozumieniu przepisów ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) („Ustawa”). Jak poinformowano w Piśmie, 
zobowiązania stron do wykonania Czynności Zamknięcia są uzależnione od standardowych w tego rodzaju 
transakcjach warunków zawieszających, w tym uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także uzyskania 
zgody na koncentrację na zasadach i w trybie określonych w Ustawie.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
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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