KOMUNIKAT
Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż
akcji spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA
Działając na podstawie §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej,
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, w
związku z ogłoszonym w dniu 20 stycznia 2017 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż
30.247.179 akcji spółki J.W. Construction Holding S.A. (dalej: „Wezwanie”), Pan Józef Wojciechowski
(dalej: „Nabywający") oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Dom Maklerski”),
niniejszym informują, że Nabywający dokonuje zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w
Wezwaniu z 4,70 (słownie: cztery złote siedemdziesiąt gorszy) zł na 5,20 (słownie: pięć złotych
dwadzieścia groszy) zł za każdą akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).
Zwiększona Cena Akcji w Wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w
odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia
niniejszej informacji.
W związku z podwyższeniem Ceny Akcji w Wezwaniu, ustanowione zostało dodatkowe
zabezpieczenie, które łącznie z zabezpieczeniem ustanowionym w dniu 20 stycznia 2017 roku stanowi
kwotę nie niższą niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania obliczonej na
podstawie podwyższonej Ceny Akcji w Wezwaniu.
Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany Wezwaniu:
1) dotychczasowy pkt 9 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:
„Nabywający będzie nabywać Akcje objęte Wezwaniem po cenie 5,20 (słownie: pięć złotych
dwadzieścia groszy) zł za każdą Akcję objętą Wezwaniem („Cena Nabycia”).”
2) dotychczasowy pkt 31 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:
„Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy, Nabywający zabezpieczył rozliczenie Wezwania wpłatą
środków pieniężnych na podlegający blokadzie rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski
na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartej pomiędzy Nabywającym a Domem
Maklerskim, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w
celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Zabezpieczenie zostało ustanowione w
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, obliczonej na
podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 9 powyżej.
Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru
Finansowego.”
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