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(Raport bieżący nr 10/2022) 

 

04.02.2022 

 

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym 

rozwojem Spółki 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

  

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. podjął decyzję o 
rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem Spółki.  
Powyższa decyzja została podjęta w celu koordynacji działań, które pozwolą ustalić i przedstawić 
akcjonariuszom informacje na temat alternatyw w stosunku do propozycji zawartej w wezwaniu do 
zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 12 stycznia 2022 r. przez FORSETI IV S.A R.L., 
INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ („Wezwanie”) uwzględniając stanowisko Zarządu z dnia 28 stycznia 2022 

r. (Raport bieżący nr 7/2022) oraz ewentualną zmianę warunków Wezwania lub inne reakcje rynku, a także 
wobec: (i) informacji uzyskanych od znaczących akcjonariuszy Spółki, którzy wyrazili  oczekiwanie rozpoczęcia 
takiego procesu i zatrudnienia doradcy, (ii) zainteresowania Spółką jakie pojawiło się w wyniku Wezwania, 
oraz (iii) widocznego i rosnącego na rynku zainteresowania transakcjami M&A w sektorze deweloperów 
mieszkaniowych, na którym działa  Emitent. 

Zarząd Emitenta będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji Spółki na rynku deweloperskim oraz 
maksymalizacji wzrostu jej wartości dla wszystkich akcjonariuszy i interesariuszy Spółki. Rozpoczęcie procesu 

przeglądu opcji strategicznych umożliwi Zarządowi Spółki rozmowy z potencjalnymi inwestorami, partnerami 

i obecnymi akcjonariuszami i przekazanie ewentualnych dodatkowych informacji na temat Spółki, z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

Zarząd Emitenta rozważy różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie inwestorów lub partnera 
strategicznego w ramach przeprowadzenia konkurencyjnego procesu z zastrzeżeniem uwzględnienia innych, 
niewymienionych opcji strategicznych, które mogą się pojawić w wyniku realizacji przeglądu. Przegląd ma na 

celu określenie najlepszych warunków maksymalizacji wartości spółki dla obecnych akcjonariuszy.      

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji 
strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

W ramach ogłoszonego przeglądu, Zarząd Emitenta w najbliższym czasie dokona wyboru doradcy 
zewnętrznego wspierającego Zarząd w związku z rozpoczętym procesem, o czym Emitent poinformuje w 
odrębnym raporcie bieżącym. Powołanie doradcy ma na celu zapewnienie Emitentowi wsparcia w procesie 
rzetelnego przeglądu wszystkich opcji strategicznych, mając na uwadze interes Spółki oraz wszystkich 

akcjonariuszy Spółki. 
 
Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 
Rozporządzenia MAR. 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy 
techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej 
informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. 

 

 

 


