
 

 

          
 

INDYWIDUALNY STANDARD RAPORTOWANIA  
informacji poufnych przez Premium Food Restaurants S.A. 

 
 

Preambuła 
 
W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę (UE) w dniu 16 kwietnia 2016 r. 
rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
(dalej „MAR”) w spółce Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie, notowanej na rynku 
NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez  Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., niniejszym przyjmuje się niniejszy Indywidulany Standard Raportowania (dalej „ISR”), 
który stanowić ma podstawowy dokument wewnętrzny, oparty w całości na przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego, unijnego i krajowego, stanowiący podstawę dla wypracowania 
standardów należytego wykonywania przez Premium Food Restaurants  S.A. ustawowych obowiązków 
informacyjnych w zakresie informacji poufnych.  
 
W niniejszym ISR, w oparciu o przepisy MAR, zdefiniowano informację poufną, wskazano imiennie 
osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania 
informacji poufnych w Premium Food Restaurants S.A., ustalono krąg osób posiadających dostęp do 
informacji poufnych z racji obecności w strukturze Premium Food Restaurants S.A. lub z racji bliskiej 
współpracy z Premium Food Restaurants S.A., a także krąg osób, które są odpowiedzialne za 
identyfikację zdarzeń lub okoliczności stanowiących informacje poufne Premium Food Restaurants S.A. i 
osób, które mogą w istotny sposób pomóc w takiej należytej i niezwłocznej identyfikacji, ustalono, czym 
jest bezprawne wykorzystywanie informacji poufnych oraz ich bezprawne ujawnianie, oraz stworzono 
przykładową (otwartą) listę zdarzeń lub okoliczności dotyczących, bezpośrednio lub pośrednio, Premium 
Food Restaurants S.A., które będą wymagały upublicznienia w trybie raportowania informacji poufnych 
przez Premium Food Restaurants S.A.  
 
Niniejszy ISR będzie systematycznie uzupełniany i aktualizowany, w oparciu o doświadczenia Premium 
Food Restaurants S.A. oraz rynku a także w oparciu o obserwację praktyki działania Komisji Nadzoru 
Finansowego (dalej „KNF”), a także celem jego dostosowania do zmieniających się przepisów prawa, tak 
by pozostawał on w Premium Food Restaurants S.A. podstawowym normatywnym punktem 
odniesienia dla kształtowania praktyki należytego realizowania obowiązków informacyjnych przez Food 
Restaurants S.A., wynikających zarówno z prawa unijnego, jak i z prawa krajowego.  
 
Niniejszy ISR odnosi się wyłącznie do problematyki realizowania obowiązków informacyjnych w zakresie 
raportowania informacji poufnych. Pozostałe obowiązki informacyjne Premium Food Restaurants S.A. 
realizowane są na podstawie innych, właściwych regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego.  
 
Niniejszy ISR będzie stosowany w Premium Food Restaurants S.A. od dnia 3 lipca 2016 r. do odwołania. 
 
 

I. Informacja poufna – definicja 
 

1. Stosowanie do przepisów art. 7 MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji: 
 
  a) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości 
publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 



 

 

większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej 
miałby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny 
powiązanych z nimi instrumentów finansowych; 
 
  b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny 
informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, 
jednego lub większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej 
miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje 
zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na 
odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 
 
  c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na 
aukcjach, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które 
w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych 
instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 
 
  d) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami 
dotyczącymi instrumentów finansowych będących w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, 
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej 
liczby instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 
 
2. Informacja jest określona w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór okoliczności, które istnieją 
lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 
oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacja ta jest w wystarczającym stopniu szczegółowa, aby 
można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na 
uprawnieniach do emisji. W związku z tym, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem 
lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje 
określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także 
etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności 
lub tego przyszłego wydarzenia.  
 
3. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej.   
 
4. Przez informacje, które w przypadku ich podania do wiadomości publicznej miałby prawdopodobnie 
znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów 
towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do 
emisji, oznaczają informacje, które racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na 
nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych.  
 
5. Na potrzeby i w celu należytej identyfikacji informacji poufnych Premium Food Restaurants S.A. 
korzystać będzie z niewiążących wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (EUNGiPW) zawierających przykładowy otwarty wykaz informacji, których ujawnienie jest 
zasadnie oczekiwane lub wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi prawa unijnego 
lub krajowego, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem na danych rynkach finansowych.   

 



 

 

 
II. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków informacyjnych w Premium Food Restaurants 

S.A. 
 

a) Osoby odpowiedzialne za treść raportów 
 

1. Aleksandra Tymińska, Prezes Zarządu Premium Food Restaurants S.A.,  
2. Tomasz Litwiniuk , Członek Zarządu Premium Food Restaurants S.A. 
 
3. Dasza Gadomska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
4. Monika Rumianek, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
5. Lech Tymiński, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
6. Jerzy Litwiniuk, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
7. Krzysztof Bujak, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
 
 
 

b) Osoby odpowiedzialne za realizację  
 

1. Aleksandra Tymińska, Prezes Zarządu Premium Food Restaurants S.A., 
2.Tomasz Litwiniuk , Członek Zarządu Premium Food Restaurants S.A. 
3. Katarzyna Dworakowska, Manager do spraw operacyjnych  

 
 
 

c) Osoby odpowiedzialne za identyfikację informacji poufnych (zdarzeń potencjalnie cenotwórczych)  
 

Lista osób posiadających dostęp do informacji poufnych lub informacji potencjalnie poufnych, opracowana 
z uwagi na zajmowane w Premium Food Restaurants S.A. stanowisko/ pełnioną funkcję. Lista ta ma 
charakter otwarty i powinna być na bieżąco aktualizowana, w zależności od zmian w strukturze 
zatrudnienia i kręgu zewnętrznych doradców oraz innych współpracowników Premium Food Restaurants 
S.A. Lista nie uwzględnia doradców świadczących usługi na rzecz Premium Food Restaurants S.A. 
incydentalnie, z których usług Premium Food Restaurants S.A. korzysta ad casum.  
 
 
1. Aleksandra Tymińska, Prezes Zarządu Premium Food Restaurants S.A.,  
2. Tomasz Litwiniuk , Członek Zarządu Premium Food Restaurants S.A 
3. Dasza Gadomska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
4. Monika Rumianek, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
5. Lech Tymiński, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
6. Jerzy Litwiniuk, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
7. Krzysztof Bujak, Członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 
 
 
 
8. Natalia Dzidowska, Radca Prawny, zewnętrzny adwokat  
9. Katarzyna Dworakowska, Manager ds. Operacyjnych  
10. Patrycja Nejman, office assistant  
11.Rafał Stachowski młodszy specjalista ds. Kontrolingu  
12.Patrycja Tereszko, office assistant  
13.Malwina Dąbrowska kierownik restauracji  
14. Małgorzata Cieplik, kierownik restauracji 
15. Maria Szumilas, kierownik restauracji  
16.Aleksandra Detmer, kierownik restauracji  



 

 

17.Olga Antczak, specjalista ds. Kadr  
18. Maciej Mostowy, zewnętrzna opieka informatyczna  
19.Marcin Jeremicz –zewnętrzna firma księgowa  
20.Rafał Michniewicz –zewnętrzna firma księgowa 
21.Sylwia Kozłowska –zewnętrzna firma księgowa 
22.Dagamara Rychalska –zewnętrzna firma księgowa 
23.Karolina Seroczyńska –zewnętrzna firma księgowa 
24.Dominik Maciejak –zewnętrzna firma księgowa 
25.Anna Wąsik –zewnętrzna firma księgowa 
26.Magdalena Michniewicz –zewnętrzna firma księgowa 
27.Tomasz Weremczuk –zewnętrzna firma księgowa 
28.Artur Stelmach –zewnętrzna firma księgowa 

   29. Katarzyna Zbiegień–zewnętrzna firma księgowa 
 
 
 
 
Lista osób każdocześnie posiadających dostęp do informacji poufnych Premium Food Restaurants S.A. 
będzie prowadzona na bieżąco i aktualizowana w miarę potrzeb w formie oddzielnego dokumentu przez 
osobę wyznaczoną do tego przez Zarząd Premium Food Restaurants  S.A.  

 
III. Wykorzystywanie informacji poufnych 

 
 

1. Zgodnie z przepisami art. 8 MAR wykorzystywanie informacji poufnych zachodzi, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na 
własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, 
których informacja ta dotyczy.   
Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu 
finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej 
osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. 
 
2. Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby 
do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu 
informacji poufnych oraz: 
 
  a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła 
instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub 
zbycia;  
 
  b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, które informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do 
takiego anulowania lub zmiany.  
 
3. Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej, oznacza wykorzystywanie 
informacji poufnych w przyjętym rozumieniu, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie 
wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.   
 
4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej stosuje się do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji 
poufnych z racji: 
 
  a) bycia członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A.; 
  b) posiadania akcji Premium Food Restaurants S.A.; 



 

 

  c) posiadania dostępu do informacji poufnych z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub  
  obowiązków;  
  d) zaangażowania w działalność przestępczą; 
  e) wejścia w posiadanie informacji poufnej w okolicznościach innych niż wymienione w lit. a-d), 
  jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. 
 
5. Postanowienia ust. 1-4 dotyczą także osób fizycznych, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub 
zmiany zlecenia, na rachunek osoby prawnej.  
 
 
 

IV. Uprawnione zachowanie (niestanowiące niedozwolonego wykorzystywania informacji poufnych) 
 
1. Dla celów stosowania postanowień części III ISR sam fakt posiadania informacji poufnych przez 
określone osoby prawne nie oznacza, że dana osoba prawna posłużyła się tymi informacjami, 
dopuszczając się ich wykorzystywania, w wyniku czego nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, jeżeli 
osoba ta: 
  a) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury 
wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję 
o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba 
fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji nie była w posiadaniu informacji poufnych; 
oraz 
  b) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób 
wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, 
których dotyczą dane informacje.  
 
2. Dla celów stosowania postanowień części III ISR sam fakt posiadania informacji poufnych przez 
określone osoby fizyczne nie oznacza, że dana osoba posłużyła się tymi informacjami, dopuszczając się ich 
wykorzystywania, w wyniku czego nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, jeżeli osoba ta: 
  a) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – 
animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie 
instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony 
w normlanym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu 
finansowego; lub 
  b) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu i na rzecz osób trzecich, a nabycie lub zbycie 
instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w 
sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, wykonywania 
zawodu lub obowiązków tej osoby. 
 
3. Dla celów stosowania postanowień części III ISR sam fakt posiadania informacji poufnych przez 
określone osoby fizyczne nie oznacza, że dana osoba posłużyła się tymi informacjami, dopuszczając się ich 
wykorzystywania, w wyniku czego nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, gdy transakcji tej dokonuje się 
w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia 
zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz gdy: 
  a) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub 
  b) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, 
które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.  
 
4. Dla celów stosowania postanowień części III ISR sam fakt posiadania informacji poufnych przez 
określoną osobę fizyczną nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się 
wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania 
publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu 



 

 

przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie 
zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne 
zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do zwiększania posiadania.  
 
5. Dla celów stosowania postanowień części III ISR sam fakt, że dana osoba fizyczna wykorzystuje swoją 
wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu 
instrumentów finansowych, nie stanowi samo w sobie wykorzystania informacji poufnych.  
 
6. Niezależnie od ust. 1-5 części IV ISR i bez uszczerbku dla tych postanowień należy przyjąć, że naruszenie 
zakazu wykorzystywania informacji poufnych, o którym mowa w części VI ISR, miało miejsce, jeżeli 
właściwy organ (Komisja Nadzoru Finansowego) ustali, że powody składania zleceń, dokonywania 
transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.  
 
 
 

V. Bezprawne ujawnianie informacji poufnych 
 

1. Bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu 
informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to 
odbywa się w normlanym trybie (toku) wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, wykonywania 
zawodu lub wykonywania obowiązków. Powyższe dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.  
2. Przez dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania rozumie się bezprawne ujawnianie informacji 
poufnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie 
lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 
 
 

VI. Zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych 
 

Zabrania się każdej osobie: 
  a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 
  b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; 
  c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.  
 
 
 

VII. Podstawowe zdarzenia wymagające bezwzględnego niezwłocznego raportowania przez Premium 
Food Restaurants S.A. (będące zawsze informacją poufną) oraz zdarzenia korporacyjne, których 

obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z innych przyczyn 
leży w interesie Premium Food Restaurants S.A.  

 
Premium Food Restaurants S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego w szczególności, choć nie 
wyłącznie, informacje o: 
1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego 
ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez Premium Food Restaurants lub 
jednostkę zależną, pod warunkiem że wartość hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa 
rzeczowego na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100% wartości aktywów o znacznej 
wartości, na której zostało ustanowione to prawo, lub ma wartość większą niż wyrażona w złotych 
równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego, w zależności od tego, która z 
tych wartości jest niższa, 
2) utracie przez Premium Food Restaurants S.A. lub jednostkę zależną, w wyniku zdarzeń losowych, 
aktywów o znacznej wartości, 
3) zawarciu przez Premium Food Restaurants S.A. lub jednostkę zależną znaczącej umowy, 



 

 

4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez Premium Food Restaurants S.A. 
lub jednostkę zależną znaczącej umowy warunkowej, 
5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub 
rozwiązywania, zawartej przez  Premium Food Restaurants S.A. lub jednostkę zależną, 
6) nabyciu lub zbyciu przez Premium Food Restaurants S.A. lub jednostkę zależną papierów wartościowych 
wyemitowanych przez Premium Food Restaurants S.A., 
7) udzieleniu przez Premium Food Restaurants S.A. lub jednostkę zależną poręczenia kredytu lub pożyczki 
lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych Premium Food Restaurants S.A., 
8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Premium Food 
Restaurants S.A. lub jednostki zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 
własnych  Premium Food Restaurants S.A., 
9) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego Premium Food Restaurants 
S.A., 
10) zmianie praw z papierów wartościowych Premium Food Restaurants S.A. , 
11) emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych 
Premium Food Restaurants S.A., oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem 
pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych, 
12) umorzeniu akcji  Premium Food Restaurants S.A., 
13) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Premium Food Restaurants S.A. z innym podmiotem, 
14) połączeniu Premium Food Restaurants S.A. z innym podmiotem, 
15) podjęciu decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia się Premium Food Restaurants S.A. z innym 
podmiotem, 
16) transgranicznym połączeniu się Premium Food Restaurants S.A. z innym podmiotem, 
17) podjęciu decyzji o zamiarze podziału Premium Food Restaurants S.A., 
18) podziale Premium Food Restaurants S.A. 
19) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia Premium Food Restaurants S.A., 
20) przekształceniu Premium Food Restaurants S.A., 
21) wyborze przez właściwy organ Premium Food Restaurants S.A. podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych 
usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Premium 
Food Restaurants S.A., 
22) wypowiedzeniu przez Premium Food Restaurants S.A. lub przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych 
lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartej przez Premium Food Restaurants S.A. z 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu 
sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Premium 
Food Restaurants, 
23) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez Premium Food 
Restaurants S.A. informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o 
wybór w następnej kadencji, 
24) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej, 
25) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa Premium Food Restaurants S.A. w dziale 4 rejestru 
przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS, 
26) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy 
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że 
przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub 
hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania; 
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; ogłoszeniu upadłości obejmującej możliwość 
zawarcia układu; zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika 
na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
obejmującej likwidację majątku; odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości; umorzeniu postępowania 



 

 

upadłościowego; uchyleniu postępowania upadłościowego; złożeniu oświadczenia o wszczęcie 
postępowania naprawczego, zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, wszczęciu postępowania 
naprawczego, zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu; umorzeniu postępowania 
naprawczego; uchyleniu układu; umorzeniu prowadzonej przeciwko Premium Food Restaurants S.A. 
egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od 
kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu 
postępowania upadłościowego - w odniesieniu do Premium Food Restaurants S.A. lub jednostki zależnej, 
27) sporządzeniu prognozy lub szacunków wyników finansowych Premium Food Restaurants S.A. lub jego 
grupy kapitałowej, jeżeli podjęto decyzję o ich przekazaniu do wiadomości publicznej, 
28) przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie Premium Food Restaurants S.A. 
 
 
 
VIII. Przykłady szczególnych informacji, zdarzeń lub okoliczności, które ze względu na specyfikę Premium 

Food Restaurants S.A., specyfikę branży, specyfikę otoczenia konkurencyjnego lub inne typowe dla S. 
Premium Food Restaurants A. determinanty powinny/ mogą być wymagające raportowania informacje 

poufne  
 

 
1.Wydanie decyzji rzez organy sanitarne o zamknięciu restauracji prowadzonej przez Spółkę PFR S.A. lub 
Spółkę zależną . 
2.Wszczecie/zakończenie prowadzenia negocjacji przez Akcjonariusza większościowego w przedmiocie 
zbycia większościowego pakietu akcji . 
 
 
 

IX. Identyfikacja informacji poufnych w Premium Food Restaurants S.A. 
 
 
 

1. Premium Food Restaurants S.A. dokłada wszelkich starań, by prowadzona przez nią polityka 
informacyjna była w pełni zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz możliwie 
przejrzysta i pomocna dla rynku, w tym zwłaszcza dla szerokiego grona inwestorów. W tym celu Premium 
Food Restaurants S.A. wyznacza z grona pracowników i współpracowników Premium Food Restaurants 
S.A. osoby posiadające dostęp do informacji poufnych oraz zdolne, z uwagi na charakter wykonywanej 
pracy lub obowiązków, zajmowane stanowisko lub pełnioną w Premium Food Restaurants S.A. funkcję, do 
identyfikacji lub pomocy w bieżącym identyfikowaniu informacji poufnych w Premium Food Restaurants 
S.A. Ponadto, dla optymalizacji ww. celów Premium Food Restaurants S.A. korzysta z usług doradczych 
zewnętrznych specjalistów i ekspertów. Pełną przejrzystość spółki publicznej, jaką jest Premium Food 
Restaurants S.A., można bowiem osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy w spółce nie będzie informacji 
poufnych. Innymi słowy, należyte bieżące wykonywanie obowiązków informacyjnych powinno prowadzić 
do sytuacji braku informacji poufnych w spółce. 
 
2. Osoby odpowiedzialne za rozpoznawanie informacji poufnych w Premium Food Restaurants S.A. 
wskazano w części II lit. c) ISR. Każda z tych osób, niezależnie od innych, po powzięciu wiedzy o informacji 
poufnej w Premium Food Restaurants S.A. powinna zgłosić tę okoliczność Zarządowi Premium Food 
Restaurants S.A. (co najmniej jednemu z Członków Zarządu). Zarząd Premium Food Restaurants S.A. jest 
finalnym (ostatecznym, rezydualnym) dysponentem zidentyfikowanej informacji poufnej i to Zarząd  
Premium Food Restaurants S.A. podejmuje ostateczną decyzję co do tego, czy dana informacja (poufna 
albo potencjalnie poufna) zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego przez Premium Food 
Restaurants S.A. (zob. szerzej część X ISR).  
 
3. Zarząd Premium Food Restaurants S.A., w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed podjęciem 
decyzji o publikacji informacji poufnej dokonuje całościowej oceny, czy w świetle obowiązujących 



 

 

przepisów prawa, ogólnej sytuacji rynkowej, sytuacji branży, do której należy spółka, interesu Premium 
Food Restaurants S.A. oraz interesu rynku kapitałowego publikacja danej informacji poufnej jest zasadna, 
celowa, konieczna i stoi w rozsądnej proporcji do ryzyk związanych z nieopublikowaniem tej informacji 
bądź opóźnieniem publikacji tej informacji. W razie wątpliwości w tym zakresie Zarząd zwróci się do Rady 
Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. oraz do innych, właściwych doradców Premium Food 
Restaurants S.A. Decyzja Zarządu Premium Food Restaurants S.A. w przedmiocie publikacji informacji 
poufnej jest ostateczna. W każdym przypadku decyduje znaczenie („głos rozstrzygający”) należy przypisać 
Prezesowi Zarządu Premium Food Restaurants S.A.  
 
4. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie publikacji informacji poufnej Zarząd Premium Food Restaurants 
S.A. rozważy zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak i konieczność zachowania 
poufności informacji, co do których Premium Food Restaurants S.A. ma obowiązek zachowania 
poufności wynikający w szczególności, choć niewyłącznie, z wiążących Premium Food Restaurants S.A. 
umów (w tym umów ugody), porozumień, innych poufnych dokumentów. Przy podejmowaniu decyzji o 
publikacji danej informacji poufnej Zarząd Premium Food Restaurants S.A. ma obowiązek kierować się 
najlepszym interesem Premium Food Restaurants S.A. Decyzje Zarządu Premium Food Restaurants S.A. 
nie mogą narażać spółki na odpowiedzialność cywilną, administracyjną ani karną z tytułu niewykonywania 
lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych przez Premium Food Restaurants S.A.  

 
 
 
 
 
 

X. Algorytm postępowania z informacją poufną w Premium Food Restaurants S.A. 
 

1. Identyfikacja zdarzeń pod kątem ich potencjalnej cenotwórczości, a następnie precyzyjności. 
Identyfikacja zdarzeń potencjalnie cenotwórczych powinna być prowadzona na bieżąco przez wszystkie 
osoby, o których mowa w części II niniejszego ISR. 
 
2. Analiza zdarzenia/ okoliczności pod kątem wypełnienia wszystkich znamion informacji poufnej, 
o których mowa w części I niniejszego ISR.  
 
3. W razie trudności w ustaleniu charakteru informacji (poufna albo nie) – niezwłoczna konsultacja 
wątpliwości z zewnętrznymi, dedykowanymi doradcami Premium Food Restaurants S.A. 
 
4. W razie wątpliwości w zakresie tego, czy należy publikować daną informację (tj. istotne, niedające się 
usunąć trudności, czy dana informacja stanowi informację poufną w rozumieniu MAR i ISR) – podjęcie 
przez Zarząd Premium Food Restaurants S.A. decyzji o opublikowaniu tej informacji jako informacji 
poufnej.  
 
5. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami konkretnego przypadku, w szczególności procesów 
rozłożonych w czasie (część I ust. 2-3 ISR), poinformowanie przez Zarząd Premium Food Restaurants S.A. 
wszystkich osób o identyfikacji informacji poufnej oraz o bezwzględnym zakazie jej ujawniania do czasu jej 
upublicznienia w trybie przepisanym.  
 
6. Ustalenie przez Zarząd Premium Food Restaurants S.A. lub osobę wyznaczoną do publikowania 
raportów bieżących Premium Food Restaurants S.A. treści raportu bieżącego oraz jej ostateczne 
zatwierdzenie przez Prezesa Zarządu Premium Food Restaurants S.A. 
 
7. Niezwłoczna publikacja informacji poufnej w formie raportu bieżącego (UWAGA: nie obowiązuje zasada 
24 godzin).  
 


