Wstępne działania przygotowawcze do IPO spółki eobuwie.pl S.A.
(Raport bieżący nr 47/2018)
23.10.2018 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nie należy upubliczniać, publikować ani rozpowszechniać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub
w części, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Japonii.

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 października 2018 r. spółka zależna
Emitenta -- eobuwie.pl S.A. -- rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia
pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji eobuwie.pl S.A. oraz dopuszczenia akcji spółki do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IPO jest
rozważane w celu pozyskania przez eobuwie.pl S.A. środków na finansowanie dalszego rozwoju
działalności spółki.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Standach Zjednoczonych, Australii,
Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi
oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej
jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku,
z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą
o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów
dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona
żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza
dokonywać żadnej takiej rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych.
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