SANOK RC SA

RB 22 2018
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2018

2018-12-14

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. podjął decyzję o
rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Spółki
(„Grupa”).
Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu dalszego rozwoju działalności
Grupy, w tym umacniania jej pozycji rynkowej oraz rozszerzania oferty produktowej i rynków zbytu.
Na obecnym etapie Zarząd Spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w tym, realizację przez Grupę
projektów akwizycyjnych, w tym na rynkach zagranicznych, oraz potencjalnie pozyskanie dla Spółki partnera
strategicznego lub finansowego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne
decyzje związane z wyborem przez Zarząd Spółki konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka
decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o
przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 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.
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