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Podstawa prawna: Art. 57 ust. 3 ustawy o ofercie.
Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1382 ze zm.; "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości
informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1
Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13
kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes
emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do
publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).
Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do
Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2015.
Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportem
opóźnione jest następująca:
„Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2015r. został
podpisany List Intencyjny ze spółką norweską z branży offshore („Kontrahentem”)
dotyczący wzajemnej woli podpisania przez Emitenta umowy na wykonanie elementów
konstrukcji stalowej platformy wydobywczej („List intencyjny”). Szacowana wartość
umowy, która może zostać podpisana z Kontrahentem wynosi około 75 mln złotych. List
intencyjny został podpisany pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez
finalnego klienta Kontrahenta oraz zgody Działu Zgodności (Compliance Department)
Kontrahenta. Zgodnie z Listem intencyjnym umowa może zostać podpisana w czerwcu
2015 r. jednocześnie Kontrahent może wypowiedzieć List Intencyjny w każdym czasie.
Kontrahent wyraźnie zastrzegł, iż Emitent nie może publikować informacji o podpisanym
Liście Intencyjnym.
Emitent informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej
wiadomości na okres od 27.05.2015r. do dnia podpisana umowa przez Emitenta z
Kontrahentem lub rezygnacji Kontrahenta z podpisania Umowy ze względu na to, iż
przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć
na przebieg i wynik negocjacji prowadzonych z Kontrahentem w szczególności na
zawarcie umowy co w konsekwencji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.”

