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Treść raportu:

Zarząd KK Herbal Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu
przeglądu opcji strategicznych dla Spółki polegających na:
1) Rozważeniu transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży gamingowej;
2) Rozważeniu transakcji zbycia przez Spółkę aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub
wygaszenia aktywności biznesowej w dotychczasowych obszarach działalności Spółki.
W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka dokona analizy możliwych działań mających na celu
wzmocnienie lub zmianę profilu działalności Spółki, w tym w szczególności poprzez analizę możliwości
przeprowadzenia akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów, a także pozyskanie partnerów do rozwoju
działalności w nowych perspektywicznych obszarach.
Zarząd Emitenta informuje, że nawiązał rozmowy z potencjalnymi partnerami. Jednocześnie Zarząd zastrzega, że
dotychczas nie została podjęta żadna wiążąca decyzja związana z wyborem określonej opcji co do konkretnych
zmian w strukturze i działalności Spółki.W przypadku podjęcia wiążących decyzji dotyczących wskazanych opcji
strategiczny, Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej wiadomości z uwagi na ich możliwy wpływ na kształtowanie
się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę
instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
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