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Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia akcjonariuszy 
spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu do rozmów w sprawie określenia zasad współpracy 
mającej na celu wsparcie BRAND 24 S.A. w jej dalszym rozwoju.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 
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) 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 informację poufną, dotyczącą przystąpienia akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu do rozmów w sprawie określenia zasad współpracy mającej na celu wsparcie BRAND 24 
S.A. w jej dalszym rozwoju („Informacja Poufna”), której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione 
przez Emitenta w dniu 23 marca 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Przyczyną niniejszego ujawnienia przez Spółkę Informacji Poufnej, o której mowa powyżej, jest wygaśnięcie 
przesłanek uzasadniających ich opóźnienie na skutek powzięcia informacji przez Zarząd Emitenta o zawarciu 
przez akcjonariuszy BRAND 24 S.A. porozumienia w przedmiocie określenia zasad udzielenia BRAND 24 S.A. 
wsparcia finansowego w formie pożyczki oraz o charakterze udziałowym.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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”), informuje, że w dniu 23 marca 2020 roku 
Emitent powziął informację, że akcjonariusze spółki pod firmą BRAND24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
(„BRAND24”), w tym m.in. LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („LARQ 
FIZ”), którego jedynym uczestnikiem jest spółka LARQ Fund Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 
będącą spółką w 100% zależną od Emitenta, przystąpili do rozmów w sprawie określenia zasad współpracy 
akcjonariuszy mającej na celu wsparcie BRAND24 w jej dalszym rozwoju. 

Zasadniczym przedmiotem negocjacji akcjonariuszy BRAND24 jest ustalenie zasad udzielenia BRAND24 
finansowania poprzez ewentualne udzielenie pożyczki lub pożyczek przez akcjonariuszy lub objęcie akcji nowej 
emisji.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa BRAND24 ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, 
z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od 
Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.” 
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