WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejsze wezwanie (dalej „Wezwanie”) zostało ogłoszone przez Stoneshore Consultants Limited, spółka
prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nicosia, Cyprus (dalej „Wzywający”) zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 184 poz. 1539, z późn.
zm.) (dalej „Ustawa”) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego
sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2005, Nr 207, poz.
1729) (dalej „Rozporządzenie”).
1.

Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje spółki Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
al. Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000145478 (dalej „Spółka”), notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („GPW”) oraz oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
(„KDPW”) kodem ISIN: PLSRBEX00014 („Akcje”). Na jedną Akcję przypada 1 (jeden) głos na walnym
zgromadzeniu Spółki.
2.

Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
wzywającego

Firma (nazwa):
Siedziba:
Adres:

3.

Stoneshore Consultants Limited, spółka prawa cypryjskiego,
Nicosia, Cyprus
Gr. Xenopoulou, 17,
P.C. 3106, LImassol,
Cypr

Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu
nabywającego akcje

Podmiotem Nabywającym akcje jest wyłącznie Wzywający (dalej „Podmiot Nabywający”). Informacje
szczegółowe dotyczące Podmiotu Nabywającego znajdują się w punkcie 2 niniejszego Wezwania.
4.

Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej
podmiotu pośredniczącego

Firma (nazwa):
Siedziba:
Adres:

Telefon:
Fax:
E-mail:
5.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. (dalej „Podmiot Pośredniczący”)
Poznań
pl. Wolności 15,
60-967 Poznań,
Polska
(0048) (61) 856 48 80
(0048) (61) 856 47 70
sekretariat.dm@bzwbk.pl

Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku
wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Podmiot Nabywający w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 53.449 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta
czterdzieści dziewięć) Akcji stanowiących 53.449 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści
dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli 2,97% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

6.

Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku
wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Podmiot Nabywający w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby Akcji oraz głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1.798.070 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy siedemdziesiąt) Akcji.
7.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez kaŜdy z podmiotów
nabywających akcje - jeŜeli akcje zamierza nabywać więcej niŜ jeden podmiot

Nie dotyczy, poniewaŜ Akcje zamierza nabywać wyłącznie Podmiot Nabywający.
8.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której Podmiot Nabywający będzie nabywał Akcje wynosi 46,24 (słownie: czterdzieści sześć
24/100) złotych za jedną Akcję (dalej „Cena Nabycia”).
9.

Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie moŜe być niŜsza cena określona w
pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Nabycia nie jest niŜsza niŜ cena minimalna wskazana przez właściwe przepisy prawa oraz spełnia
wymogi określone w art. 79 Ustawy.
Średnia cena rynkowa równa średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen rynkowych Akcji
waŜonych wolumenem obrotu na GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania
wynosi 44,57 (słownie: czterdzieści cztery 57/100) złotych.
Średnia cena rynkowa równa średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen rynkowych Akcji
waŜonych wolumenem obrotu na GPW z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania
wynosi 46,24 (słownie: czterdzieści sześć 24/100) złotych.
Cena Nabycia nie jest niŜsza od najwyŜszej ceny, jaką Wzywający, podmioty od niego zaleŜne lub wobec
niego dominujące zapłaciły za Akcje w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających ogłoszenie
Wezwania.
Wzywający w dniu 10 listopada 2009 roku nabył 1.744.621 Akcji w ramach podwyŜszenia kapitału
zakładowego pokrytego wkładem niepienięŜnym w postaci ww. Akcji. Nabycie 1.744.621 Akcji nastąpiło
na podstawie Umowy Przeniesienia Akcji Tytułem Wniesienia Wkładu zawartej w dniu 3 listopada 2009
roku pomiędzy Wzywającym a spółką Farmlord Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Farmlord").
W zamian za wkład niepienięŜny w postaci 1.744.621 Akcji Wzywający utworzył i wydał Farmlord 1.000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000 Euro. Łączna wartość Akcji wniesionych w ramach wkładu
niepienięŜnego wyniosła 18.358.000 Euro, co dało cenę emisyjną 1 udziału wydanego Farmlord przez
Wzywającego, w zamian za 1.744.621 Akcji, w wysokości 10,52 Euro (słownie: dziesięć 52/100 Euro).
Wartość emisyjna 1 udziału Wzywającego wydanego Farmlord w zamian za 1.744.621 Akcji wyniosła,
według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2009 roku, 45,14 (słownie: czterdzieści
pięć 14/100) złotych (kurs NBP 1 Euro = 4,2907 złotych), zaś według kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia 10 listopada 2009 roku, 44,23 (słownie: czterdzieści cztery 23/100) złotych (kurs NBP 1
Euro = 4,2043 złotych).
W okresie dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania Wzywający nie
był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy.
10.

Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie
terminu przyjmowania zapisów

Datą ogłoszenia Wezwania jest dzień: 29 marca 2010 roku.
Datą rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów jest dzień: 19 kwietnia 2010 roku.
Datą zakończenia okresu przyjmowania zapisów jest dzień: 18 maja 2010 roku.
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Termin zakończenia przyjmowania zapisów moŜe zostać skrócony, jeŜeli przed upływem tego terminu
zostanie zrealizowany cel Wezwania.
11.

Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Doradus Holdings Limited, z siedzibą w
Nicosia, Cyprus, Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, LImassol.
12.

Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z faktem, iŜ Podmiotem Nabywającym jest jednocześnie Wzywający, wymagane informacje
zostały podane w punkcie 11 powyŜej.
13.

Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada
wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zaleŜnymi lub podmiotami będącymi
stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający razem z podmiotem wobec niego dominującym oraz podmiotami od niego zaleŜnymi, posiada
97,03% Akcji, czyli 1.744.621 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia
jeden) Akcji, stanowiących 97,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy.
14.

Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z
podmiotem dominującym i podmiotami zaleŜnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający razem z podmiotem wobec niego dominującym oraz
podmiotami od niego zaleŜnymi, zamierza osiągnąć 1.798.070 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy siedemdziesiąt) Akcji, stanowiących 100% ogólnej liczby Akcji i reprezentujących
1.798.070 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt) głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
15.

Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający
akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŜnymi

W związku z faktem, iŜ Podmiotem Nabywającym jest jednocześnie Wzywający, wymagane informacje
zostały podane w punkcie 13 powyŜej.
16.

Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza
osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŜnymi po przeprowadzeniu
wezwania

W związku z faktem, iŜ Podmiotem Nabywającym jest jednocześnie Wzywający, wymagane informacje
zostały podane w punkcie 14 powyŜej.
17.

Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym.
18.

Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaŜ Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie Podmiotu
Pośredniczącego oraz w Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego (dalej „Punkty
Przyjmowania Zapisów” lub „PPZ”):

L.p.
1
2

PZZ
Bolesławiec
Bydgoszcz

Kierunek

Telefon

75
52

732 44 62, 738 05 56
341 40 33

Kod

Adres

59-700 ul. Sądowa 6
85-021 ul. Gdańska 128

Kod

Godziny
otwarcia

59-700 08.30-16.30
85-090 09.00-17.00

3

3
4
5
6
7

Chorzów
DzierŜoniów
Gdynia
Głogów
Gniezno

32
74
58
76
61

346 09 02 do 04
831 54 60
621 67 23
837 30 10, 837 30 12
424 02 57, 424 02 58, 426 36 03, 424 02 85

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Gorzów Wlkp.

95

720 73 57, 733 62 57

Inowrocław
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kędzierzyn Koźle
Kępno
Kielce
Kłodzko
Konin
Kraków
Legnica
Leszno
Lubin
Łódź
Nowy Tomyśl
Opole
Ostrów Wlkp.
Piła
Płock
Poznań I
Poznań III
Poznań-Szkolna
Sopot
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Warszawa Atrium
Warszawa
Wroclaw I
Wrocław
Zgorzelec
Zielona Góra

52
75
62
32
77
62
41
74
63
12
76
65
76
42
61
77
62
67
24
61
61
61
58
56
74
22
22
23
71
71
75
68

356 05 61,357 50 34
753 38 87, 752 54 07 do 408 w. 378,379,263
765 47 65
351 39 56
482 40 85
782 21 87, 791 31 65
335 86 15
867 22 52,53,54 w. 205, 867 77 33
245 67 47
421 48 00
866 51 92, 862 95 03
529 58 58, 525 62 50
840 48 65, 840 48 66
639 17 60,639 17 62,639 58 44
442 22 89, 442 13 28
451 68 20, 453 01 17
736 86 87
210 55 06
267 93 40, 262 00 23
856 49 47, 856 49 28 ( 30)
856 43 38, 856 42 87
856 46 77, ( 75), ( 78)
550 78 18
610 36 83, 610 36 85, 622 65 45
842 67 79, 664 81 20
569 55 40, ( 41)
526 21 20, 526 21 23,
(022) 7829303, 304
370 14 68, 370 15 36
370 66 82\55, 370 66 80
777 02 85, 775 61 94
328 87 70 ( 71, 72, 73), 325 30 08

41-500
58-200
81-366
67-200
62-200

ul. Katowicka 72
ul. Mickiewicza 4
ul. 10 lutego 11
ul.Obr. Pokoju 12
ul. Sienkiewicza 17

41-500
58-200
81-366
67-200
62-200

8:30-17:00
08.30-16.30
09.00-17.00
08.30-17.00
09.00-17.00

66-400 ul. Sikorskiego 24

66-400 09.00-17.00

88-100
58-500
62-800
40-174
47-220
63-600
25-950
57-300
62-510
31-133
59-220
64-100
59-300
90-368
64-300
45-057
63-400
64-920
09-402
60-967
60-967
61-832
81-752
87-100
58-300
01-949
00-854
02-697
50-950
50-950
59-900
65-950

88-100
58-500
62-800
40-951
47-200
63-600
25-950
57-300
62-510
31-133
59-220
64-100
59-300
90-114
64-300
45-057
63-400
64-920
09-402
60-967
60-967
61-832
81-752
87-100
58-300
01-949
00-854
02-697
50-950
50-950
59-900
65-950

ul. Grodzka 5/7
ul. Jasna 14
ul. Parczewskiego 9A
ul.Katowicka 61
Plac Wolności 1A
ul. Kościuszki 6
ul.Wspólna 2
ul. Kościuszki 7
ul. Energetyka 6a
ul. Karmelicka 9
ul. Gwarna 4a
ul. Słowiańska 33
ul. Odrodzenia 5
Al.. Piłsudskiego 3
ul. Poznańska 13
ul. Ozimska 6
pl. Bankowy 1
ul. Sikorskiego 81
ul. Kolegialna 21
pl. Wolności 16
ul. Św. Marcin 81
ul. Szkolna 5
ul. Chopina 6
ul. Krasińskiego 2
ul. Chrobrego 7
ul. Kasprowicza 132
ul. Jana Pawła II 23
ul. Rzymowskiego 34
Rynek 9/11
pl. Kościuszki 7/8
ul. Wolności 11
ul. Bankowa 5

09.00-16.30
08.30-16.30
09.00-17.00
08.00-17.00
9.00-16.45
09.00-16.45
08.30-17.00
08.30-16.30
09.00-17.00
08.30-16.30
08.30-17.00
09.00-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
09.00-16.30
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-16.30
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-17.00
09.00-17.00
08.30-17.00
08.30-16.30
09.00-17.00
08.30-17.00
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach
upowaŜnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złoŜyć zapis
równieŜ w następującej lokalizacji: Grzybowska Park IV ptr. Warszawa, ul. Grzybowska 5A, numer
telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00.
W powyŜszych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze,
na których powinny być składane zapisy.
19.

Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania
akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Podmiot Nabywający nie będzie nabywał Akcji przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów.
Akcje objęte zapisami na sprzedaŜ Akcji w ramach Wezwania zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający
po upływie okresu przyjmowania zapisów. Transakcja nabycia Akcji nastąpi na GPW nie później niŜ w
trzecim (3) dniu roboczym po upływie okresu przyjmowania zapisów, a rozliczenie transakcji nabycia
Akcji w KDPW nastąpi nie później niŜ w terminie kolejnych trzech (3) dni roboczych.
20.

Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych
niŜ zdematerializowane

Nie dotyczy, poniewaŜ przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.
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21.

Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zaleŜnym wobec emitenta akcji objętych
wezwaniem, z określeniem cech tej zaleŜności

Wzywający nie jest podmiotem zaleŜnym od Spółki.
22.

Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zaleŜnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zaleŜności

W związku z faktem, iŜ Podmiotem Nabywającym jest jednocześnie Wzywający, wymagane informacje
zostały podane w punkcie 21 powyŜej.
23.

Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o
braku zastrzeŜeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu
udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, Ŝe wezwanie jest ogłoszone, pod
warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub
zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków
prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji
udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuŜszego niŜ termin zakończenia
przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Podmiot Nabywający oświadcza, iŜ wszystkie warunki prawne nabywania Akcji w ramach Wezwania
zostały spełnione.
24.

Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
wezwania

Wzywający postrzega Spółkę jako inwestycję długoterminową. W związku z tym Wzywający ma zamiar
skoncentrować się na dalszym rozwoju Spółki. Wzywający zamierza pozostawić Spółkę jako spółkę nadal
notowaną na GPW. Wzywający nie wyklucza zmniejszenia swego udziału w Spółce w drodze pozyskania
nowych inwestorów dla Spółki, w szczególności w ramach nowych emisji Akcji lub zbycia Akcji.
25.

Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
są przedmiotem wezwania

W związku z faktem, iŜ Podmiotem Nabywającym jest jednocześnie Wzywający, wymagane informacje
zostały podane w punkcie 24 powyŜej.
26.

Wskazanie moŜliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania tylko wtedy,
gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niŜszej niŜ w
Wezwaniu.
27.

Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym
nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1
ustawy

Nie dotyczy
28.

Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu
proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną
ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1
ustawy

Nie dotyczy.
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29.

Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru
Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, które odpowiada nie mniej niŜ 100% wartości
nabywanych Akcji, ustanowione zostało w formie blokady akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym, zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Podmiot
Pośredniczący na rzecz Wzywającego.
W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało
przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.
30.

Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Pozostałe warunki Wezwania
Niniejszy Dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiąŜący dokument zawierający informacje na
temat Wezwania. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki.
Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być obciąŜone zastawem lub innymi prawami osób
trzecich.
Procedura składania odpowiedzi na Wezwanie
W pierwszym dniu okresu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr wszystkich
osób składających zapisy na sprzedaŜ Akcji w odpowiedzi na Wezwanie. Wpis do rejestru zostanie
dokonany w ciągu dwóch (2) dni roboczych od dnia złoŜenia zapisu na sprzedaŜ Akcji przez
akcjonariusza.
Osoby, które zamierzają złoŜyć zapisy na sprzedaŜ Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny:
1.

złoŜyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich
Akcje oferowane do sprzedaŜy w odpowiedzi na Wezwanie, nieodwołalne zlecenie zablokowania
takich Akcji, które to zlecenie powinno być waŜne do dnia transakcji włącznie, oraz złoŜyć
nieodwołalne zlecenie sprzedaŜy Akcji Podmiotowi Nabywającemu, które to zlecenie powinno być
waŜne do dnia transakcji, włącznie;

2.

uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla zablokowanych Akcji; oraz

3.

złoŜyć zapis na sprzedaŜ Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wskazanych w punkcie
18 powyŜej do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaŜ Akcji.

Osoby składające zapisy na sprzedaŜ Akcji złoŜą oświadczenie woli w sprawie przyjęcia warunków
ustalonych w Wezwaniu. PowyŜsze oświadczenie będzie zawarte w treści formularza zapisu na sprzedaŜ
Akcji.
Osoby odpowiadające na Wezwanie, które posiadać będą Akcje wpisane do rejestru sponsora emisji,
powinny przed złoŜeniem zapisu na sprzedaŜ Akcji zdeponować Akcje na rachunku papierów
wartościowych.
ZłoŜenie zapisu na sprzedaŜ Akcji przez pełnomocnika moŜe nastąpić na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy poświadczonym przez pracownika Punktu Przyjmowania
Zapisów lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, bądź na podstawie pełnomocnictwa
sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.
Pełnomocnictwo powinno upowaŜniać pełnomocnika do:
a. złoŜenia zlecenia blokady Akcji na okres do dnia transakcji, włącznie, oraz do złoŜenia zapisu na
sprzedaŜ Akcji na warunkach ustalonych w Wezwaniu;
b. odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot, u którego zdeponowane są Akcje;
c. złoŜenia świadectwa depozytowego i zapisu na sprzedaŜ Akcji w placówkach przyjmujących zapisy
na sprzedaŜ Akcji.
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Formularze zapisu na sprzedaŜ Akcji będą udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów
wymienionych w punkcie 18 niniejszego Wezwania w okresie waŜności Wezwania oraz zostaną
udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.
Tekst niniejszego Wezwania zostanie równieŜ udostępniony na stronie internetowej Podmiotu
Pośredniczącego: www.dmbzwbk.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania zapisów w odpowiedzi na niniejsze
Wezwanie moŜna uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 18 oraz
telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 61)
856 48 75, (+48 61) 856 48 95, (+48 61) 856 43 77.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (PODMIOTU NABYWAJĄCEGO
AKCJE):

..............................................................
Maciej Kotlicki - Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

..............................................................
Jan Rekowski – Pełnomocnik
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