
RB 2 2022EUROTEL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-15

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Sprzedaż udziałów posiadanych w spółce zależnej Soon Energy Poland Sp. z o.o. – ujawnienie opóźnionej 
informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym przez Spółkę 
i pozostałych udziałowców przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce Soon Energy Poland Sp. z 
o.o. („SEP”, spółka stowarzyszona) z siedzibą w Warszawie. Spółka jest mniejszościowym udziałowcem 
posiadającym 46% udziałów w Soon Energy Poland Sp. z o.o. Nabywcą udziałów spółki stowarzyszonej jest EDP 
Energia Polska Sp. z o.o. (EDP) z siedzibą w Warszawie.

Za zbycie 460 udziałów posiadanych przez Eurotel S.A. w SEP, wstępnie ustalono, że Emitent otrzyma kwotę w 
wysokości 11 mln zł. 
 
Negocjacje dotyczące sprzedaży posiadanych udziałów w SEP rozpoczęły się w dniu 18 lutego 2022 roku, tj. po 
otrzymaniu przez Spółkę od kontrahenta listu intencyjnego ze wstępną ofertą zakupu ww. udziałów, która w wyniku 
prowadzonych na jej podstawie negocjacji, została sformułowana jako oferta zakupu udziałów SEP uzyskując 
akceptacje jej parametrów przez Radę Nadzorczą Spółki. 

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o otrzymaniu ww. listu intencyjnego i tym samym 
rozpoczęciu negocjacji zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 18 lutego 2022 roku na podstawie art. 17 ust. 4 
MAR.

Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów nastąpi po podpisaniu umowy przedwstępnej, w ciągu 20 dni od 
spełnienia się warunku zawieszającego w postaci udzielenia przez bank kredytujący SEP zgody na zawarcie 
transakcji i ustanowienie przez EDP zabezpieczeń dla SEP z tytułu zobowiązań tej spółki w stosunku do banku w 
związku z udzielonym kredytem oraz zwolnienie Emitenta z zobowiązań z tytułu gwarancji spłaty kredytu 
zaciągniętego przez SEP.

O zawarciu ostatecznej umowy i jej warunkach Spółka poinformuje odrębnym raportem.
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2022-03-15 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2022-03-15 Krzysztof Stepokura Prezes Zarzadu
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