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Tytuł :  Złożenie oferty zakupu wi ększo ściowego pakietu udziałów w zagranicznej spółce 
posiadaj ącej sie ć sklepów z artykułami dla dzieci.  

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) w wykonaniu obowiązku określonego w 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 uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR") przekazuje poniższą informację poufną o złożeniu oferty 

zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci 
za granicą.  

W dniu 22 sierpnia 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o złożeniu akcjonariuszom zagranicznej 
spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci, oferty nabycia większościowego pakietu 
udziałów tej spółki. Nabywcą udziałów będzie bezpośrednio Emitent lub wskazana przez Emitenta 
spółka zależna. W przypadku przyjęcia oferty przez sprzedających, Strony przystąpią do uzgodnienia 
szczegółowych warunków sprzedaży. W takim przypadku zamknięcie transakcji, zgodnie z intencją 
Emitenta, powinno nastąpić do końca października 2018. Emitent planuje  sfinansować transakcję ze 
środków własnych lub - w części - przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. W 
przypadku nieprzyjęcia oferty przez Sprzedających do 5 września 2018 r., ważność oferty wygaśnie. 
Zgodnie z zastrzeżeniem Emitenta, składana oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu 
cywilnego, co oznacza, że strony nie są prawnie związane jej warunkami, ani zobowiązane do 
zawarcia umowy sprzedaży na jej podstawie. Ostateczne warunki sprzedaży zostaną ustalone przez 
Emitenta i adresatów oferty w drodze negocjacji.   

W ocenie Zarządu Emitenta ewentualne nabycie udziałów spółki może przyczynić się do znaczącego 
przyspieszenia rozwoju sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji do zwiększenia 
skali działalności i poziomu przychodów. Z uwagi na powyższe informacja o istotnym etapie 
potencjalnej transakcji, jakim jest złożenie oferty zakupu udziałów w spółce, została uznana za 
informację spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.   
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