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Informacja o zmianie ceny nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na
sprzedaż akcji PELION SA z siedzibą w Łodzi - komunikat
W związku z ogłoszonym w dniu 13 marca 2017 roku przez spółkę Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji
sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi („Wzywający”, „Podmiot Nabywający”), za pośrednictwem mBank S.A.,
prowadzącej działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom
Maklerski mBanku („mBank”) oraz Bank Zachodni WBK S.A. prowadzącej działalność maklerską w ramach
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK („BZ WBK”), wezwaniem do
zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Akcje”, Wezwanie”),
Wzywający informuje, że zgodnie z § 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 („Rozporządzenie”), działając jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu, Wzywający podjął
decyzję o zmianie z dniem 8 maja 2017 r. określonej w pkt 9 treści dokumentu Wezwania Ceny Nabycia Akcji,
po jakiej Wzywający nabędzie Akcje objęte Wezwaniem, z 52,33 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 33/100)
na 59,04 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 4/100) za każdą Akcję, w związku z czym pkt 9 Wezwania
przyjmuje następujące brzmienie:
„Cena, za którą Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje, wynosi 59,04 złotych (słownie: pięćdziesiąt
dziewięć złotych 4/100) za jedną Akcję bez względu na rodzaj Akcji („Cena Nabycia”).”
W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki, odpowiedniemu podwyższeniu
uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych („Ustawa”). Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało
ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunkach Wzywającego (bankowym oraz
inwestycyjnym) prowadzonym przez mBank w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji.
W przypadku ziszczenia się warunków Wezwania lub w przypadku pomimo nieziszczenia się warunków
Wzywający odstąpi od nich, wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia zostanie zapłacona za wszystkie
akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami
złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.
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