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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2016 r. Zarząd EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Gorzowie ("Spółka" lub
"Emitent"), informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr. 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE ("MAR") podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej
dotyczącej zagarnięcia przez GEOMAR SA (lidera/pełnomocnika konsorcjum, w którym brał udział Eurosystem)
środków uzyskanych od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii („GUGiK”) za usługi zrealizowane przez
EUROSYSTEM SA oraz podwykonawców Spółki w kwocie 789 tys. PLN.
Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną Informację Poufną:
W dniu 29 listopada 2018 r. Emitent przesłał do spółki GEOMAR SA wezwanie do zapłaty kwoty równej 789 tys.
PLN za usługi zrealizowane przez EUROSYSTEM SA oraz podwykonawców Spółki. W związku z przesłaniem
pisma rozpoczęto negocjacje dotyczące zapłaty powyższej kwoty. W dniu 18.01.2019 r. w związku z
zakończeniem negocjacji oraz powzięciem informacji nt. złożenia wniosku o upadłość przez spółkę GEOMAR SA
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, Emitent podjął decyzję o
ujawnieniu Informacji Poufnej. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji
niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji
Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje,
że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów
Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość
rozstrzygnięcia negocjacji.
Emitent wskazuje, że brak uzyskania powyższych środków od GEOMAR S.A. może stanowić istotny problem dla
bieżącej płynności Spółki.
O kolejnych istotnych etapach dotyczących powyższej płatności, Emitent będzie informował w trybie stosownych
raportów.
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