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Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią
art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
a także § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania
emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
Zarząd Spółki informuje, iż dnia 5 maja 2015 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego
informację o następującej treści:
"Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie
art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
("Ustawa"), a także § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006
roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu
postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości
informacji poufnych, niniejszym informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez
Spółkę negocjacji.
Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt,
iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby skutkować naruszeniem słusznego
interesu Spółki, w szczególności negatywnie wpływając na przebieg lub wynik tych negocjacji.
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje
wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności
treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania w wykonaniu obowiązku z art. 56 ust.
1 pkt 1 Ustawy.
Treść ww. informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia
30 wrzesnia 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu finalizacji negocjacji."
Treścią informacji opóźnionej był fakt rozpoczęcia przez Emitenta z dniem 5 maja 2015 roku
negocjacji ze spółką Creston Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółką powiązaną
z funduszem zarządzanym przez Enterprise Investors oraz spółką Doneva Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, których przedmiotem było zbycie 100% akcji spółki zależnej od Emitenta - SMT
Software Services Sp. z o.o SKA z siedzibą we Wrocławiu oraz 100 % udziałów spółki Nilaya
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółki z grupy SMT Software S.A. z siedzibą w Warszawie.
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