
RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2013

Temat:  Ujawnienie  opóźnionej  informacji  o  zawarciu  dwóch  umów  dotyczących  kampanii 

reklamowej.

Zarząd Spółki Megaron S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, 

której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej  i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz 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.

Tym samym Emitent informuje, że w dniu 5 sierpnia 2013 r. przekazał do Komisji Nadzoru 

Finansowego informację o następującej treści:

„Zarząd Spółki Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym na podstawie art. 57 ustawy 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 

późn,  zm.)  przekazuje  Komisji  Nadzoru  Finansowego  informacje  o  opóźnieniu  przekazania  do 

publicznej wiadomości informacji poufnej.

Zarząd  informuje,  że  w  dniu  dzisiejszym  zostały  dostarczona  do  Spółki  dwie  umowy 

dotyczące kampanii reklamowej datowane na dzień 6 maja 2013 r. oraz 8 maja 2013 r., zawarte z 

podmiotem „redHorses”. Umowy zostały podpisane w trybie obiegowym.

W interesie kontrahenta, i jego możliwej przyszłej współpracy z Emitentem, nie mogą zostać 

podane do publicznej wiadomości szczegółowe warunki finansowe, w tym dokładna wartość każdej 

z umów. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 

rodzaju umów.

Za kryterium łącznego uznania umów za znaczące przyjęto wartość 10% kapitału własnego 

Emitenta wg stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. informacji do 

publicznej wiadomości na okres od dnia złożenia niniejszego raportu do dnia 12 grudnia 2013 r. ze 

względu  na  to,  że  jej  ujawnienie  może  znacząco  i  negatywnie  wpłynąć  na  proces  kampanii 

reklamowej, i tym samym naruszyć słuszny interes Emitenta. Planowana kampania jest zagrożona 

ze strony innych konkurencyjnych podmiotów działającymi na rynku Emitenta, które mogą być 

zainteresowane  wyprzedzeniem  terminu  kampanii  oraz  ewentualnym  czerpaniem  pośrednich 

korzyści handlowych, co może doprowadzić do obniżenia zysków Spółki, jakie zamierza osiągnąć 



dzięki realizacji kampanii.

W ocenie Spółki ww. uzasadnienie wyczerpuje przesłanki opóźnienia publikacji informacji 

poufnej z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które 

mogą  naruszyć  słuszny  interes  Emitenta,  oraz  sposobu  postępowania  Emitenta  w  związku  z 

opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. 

W ocenie Zarządu Megaron S.A. opóźnienie przekazania informacji poufnej w przedmiocie 

zawarcia  ww.  umów  reklamowych  nie  wprowadzi  akcjonariuszy  w  błąd,  jak  również  nie 

doprowadzi do zmniejszenia bądź utraty płynności finansowej Spółki.”

Zarządu Emitenta wyjaśnia, że podanie ww. informacji na ówczesnym etapie prac związanych 

z kampanią reklamową mogło naruszyć jego słuszny interes, o czym Zarząd Spółki poinformował 

Komisję  Nadzoru  Finansowego.  Jednocześnie  Zarząd  informuje,  że  zachowanie  w  poufności 

informacji  do  dnia  12  grudnia  2013  r.,  tj.  daty  wskazanej  w  utajnionym  raporcie,  stało  się 

bezprzedmiotowe w związku z pozytywnym zakończeniem kampanii.

Ze  względu  na  nadal  ciążący na  Emitencie  wobec  kontrahenta  obowiązek  zachowania  w 

poufności treści zawartych umów, nie zostaną ujawnione ich szczegóły.

Podstawa prawna: 

Art.  56 ust.  1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej  i  warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z 

późniejszymi zmianami

§ 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. § 9 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


