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RB 58/2013 - Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
(Spółka Przejmująca) ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik S.A.(dalej: „Emitent”) w wykonaniu obowiązku publikacji pisemnego stanowiska Zarządu
odnośnie do planowanego połączenia Emitenta, wynikającego z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), przedstawia pisemne stanowisko
Zarządu Emitenta w sprawie połączenia Emitenta ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
stanowiące załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
1)art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1382);
2)§ 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
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