WEZWANIE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YOLO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji YOLO S.A. z siedzibą
w Warszawie jest ogłaszane na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) („Ustawa”) oraz
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. 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 (Dz.U. z 2017 r., poz.
1748) („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 Wezwania jest 1.991.435 (milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
trzydzieści pięć) akcji na okaziciela spółki pod firmą YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372319 („Spółka”). Akcje będące przedmiotem
Wezwania („Akcje”) są zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLPRESC00018 nadanym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz zostały dopuszczone i wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Każda
Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2.

IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES
WZYWAJĄCEGO ALBO ADRES DO DORĘCZEŃ – W PRZYPADKU WZYWAJĄCEGO BĘDĄCEGO
OSOBĄ FIZYCZNĄ

Wzywającym jest Black Onyx Investments Limited z siedzibą pod adresem: Vision Exchange Building,
Level 2, Territorials Street, Mriehel, BKR 3000 Birkirkara, Malta („Wzywający”) – spółka prawa
maltańskiego, zarejestrowana pod numerem C 79758 w Maltańskim Rejestrze Działalności
Gospodarczej. Wezwanie ma charakter następczy i jest ogłaszane w związku z przekroczeniem przez
Wzywającego progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, co nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2018 r.
wskutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.373.333
zł w związku z umorzeniem 4.373.333 akcji własnych Spółki.
3.

IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES
PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE ALBO ADRES DO DORĘCZEŃ – W PRZYPADKU
NABYWAJĄCEGO BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, tj. Black Onyx Investments
Limited z siedzibą pod adresem: Vision Exchange Building, Level 2, Territorials Street, Mriehel, BKR
3000 Birkirkara, Malta – spółka prawa maltańskiego, zarejestrowana pod numerem C 79758
w Maltańskim Rejestrze Działalności Gospodarczej. W związku z powyższym używany w Wezwaniu
termin „Podmiot Nabywający” oznacza Wzywającego.
4.

FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMERY TELEFONU, FAKSU ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu i przeprowadzeniu Wezwania („Podmiot Pośredniczący”)
jest:
Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
5.

Noble Securities Spółka Akcyjna
Warszawa
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
+48 12 422 31 00
+48 12 411 17 66
biuro@noblesecurities.pl
www.noblesecurities.pl

PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA
AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ W WYNIKU WEZWANIA, ZE
WSKAZANIEM AKCJI ZDEMATERIALIZOWANYCH I LICZBY GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

W wyniku Wezwania Podmiot Nabywający zamierza nabyć 1.991.435 (milion dziewięćset
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć) Akcji, które stanowią w przybliżeniu 22,43%
(22,428%) ogólnej liczby głosów w Spółce.
6.

ŁĄCZNA, PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ
PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA

Po przeprowadzeniu Wezwania Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć łącznie 5.860.268 (pięć
milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, które stanowią
w przybliżeniu 66% (65,99%) ogólnej liczby głosów w Spółce.
7.

OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW –
JEŻELI NA PODSTAWIE WEZWANIA AKCJE ZAMIERZA NABYWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT

Nie dotyczy. Jedynym podmiotem, który zamierza nabywać Akcje na podstawie Wezwania, jest
Wzywający.
8.

CENA, PO KTÓREJ BĘDĄ NABYWANE AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM, OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA
KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU – JEŻELI
AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 2,35 zł (dwa złote i trzydzieści pięć
groszy) za jedną Akcję („Cena”).
9.

CENA, OD KTÓREJ, ZGODNIE Z ART. 79 USTAWY, NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA OKREŚLONA W
PKT 8, OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH
UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU – JEŻELI AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM RÓŻNIĄ SIĘ POD
WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA
DANEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY

Cena, od której nie może być niższa Cena za Akcję określona w pkt. 8 Wezwania, została ustalona
zgodnie art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy na kwotę w wysokości 2,26 zł (dwa złote i dwadzieścia sześć groszy).
Powyższa cena stanowi średnią cenę rynkową akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających
ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW,
rozumianą jako średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
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Ani Wzywający, ani podmiot dominujący wobec Wzywającego, ani podmioty od niego zależne nie
nabywali akcji Spółki w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania
za cenę wyższą od średniej ceny rynkowej Akcji, o której mowa powyżej. Ani Wzywający, ani podmiot
dominujący wobec Wzywającego, ani podmioty od niego zależne nie nabywali akcji Spółki w okresie
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania w zamian za rzeczy lub prawa
o wartości wyższej niż średnia cena rynkowa Akcji, o której mowa powyżej. Wzywający nie jest stroną
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
10. CZAS TRWANIA WEZWANIA, W TYM TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE
WEZWANIEM, ZE WSKAZANIEM, CZY I PRZY SPEŁNIENIU JAKICH WARUNKÓW NASTĄPI
SKRÓCENIE LUB PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
Ogłoszenie Wezwania: 10 października 2018 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 30 października 2018 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 21 listopada 2018 r.
Planowana data zawarcia transakcji na GPW: 26 listopada 2018 r.
Planowana data rozliczenia transakcji: 28 listopada 2018 r.
Termin przyjmowania zapisów nie ulegnie skróceniu. Wzywający nie zamierza wydłużyć terminu
przyjmowania zapisów.
11. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC WZYWAJĄCEGO
Podmiotem dominującym względem Wzywającego jest spółka pod firmą KNP&AMP Consulting
z siedzibą pod adresem: Vision Exchange Building, Level 2, Territorials Street, Mriehel, BKR 3000
Birkirkara, Malta – spółka prawa maltańskiego, zarejestrowana pod numerem P COMM 156
w Maltańskim Rejestrze Działalności Gospodarczej.
12. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE
Dane podmiotu dominującego względem Podmiotu Nabywającego są takie same jak wskazano
w punkcie 11 Wezwania, albowiem Podmiotem Nabywającym jest Wzywający.
13. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ
WZYWAJĄCY POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM, PODMIOTAMI ZALEŻNYMI LUB
PODMIOTAMI BĘDĄCYMI STRONAMI ZAWARTEGO POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART.
87 UST. 1 PKT 5 USTAWY
Wzywający posiada bezpośrednio 3.868.833 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
osiemset trzydzieści trzy) akcje stanowiące 43,57% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podmiot
dominujący wobec Wzywającego oraz podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
14. ŁĄCZNA, PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ
WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI
ZALEŻNYMI, PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA
Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć z podmiotem dominującym
i podmiotami zależnymi łącznie 5.860.268 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście
sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, które stanowią łącznie w przybliżeniu 66% (65,99%) ogólnej liczby
głosów w Spółce.
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15. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ
PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM, PODMIOTAMI
ZALEŻNYMI LUB PODMIOTAMI BĘDĄCYMI STRONAMI ZAWARTEGO POROZUMIENIA,
O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY
Dane wymagane w niniejszym punkcie są takie same jak wskazano w punkcie 13 Wezwania, albowiem
Podmiotem Nabywającym jest Wzywający.
16. ŁĄCZNA, PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ
PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ, WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM
I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA
Dane wymagane w niniejszym punkcie są takie same jak wskazano w punkcie 14 Wezwania, albowiem
Podmiotem Nabywającym jest Wzywający.
17. WSKAZANIE RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY WZYWAJĄCYM A PODMIOTEM NABYWAJĄCYM
AKCJE – JEŻELI SĄ TO RÓŻNE PODMIOTY, ORAZ MIĘDZY PODMIOTAMI NABYWAJĄCYMI AKCJE
Nie dotyczy. Wzywający jest Podmiotem Nabywającym.
18. WSKAZANIE MIEJSC PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM
Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w następujących Punktach Obsługi
Klienta prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący:
Miejscowość
Częstochowa
Gdynia
Gorzów Wielkopolski
Kalisz
Katowice
Kielce
Kraków
Kraków
Łódź
Poznań
Pszczyna
Radom
Toruń
Warszawa
Warszawa
Wrocław

Adres
ul. Dąbrowskiego 7/4, 42-200 Częstochowa
ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
ul. Młyńska 1, Galeria Młyńska, 3 piętro, 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Chopina 26-28, 62-800 Kalisz
ul. Warszawska 29/2, 40-009 Katowice
ul. Sienkiewicza 78A, 25-501 Kielce
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
ul. Radziwiłłowska 33/35, 31-026 Kraków
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
ul. Paderewskiego 6, 61-770 Poznań
ul. Piastowska 22, 43-200 Pszczyna
ul. Żeromskiego 65, 26-600 Radom
ul. Grudziądzka 46-48, 87-100 Toruń
ul. Wspólna 62, 00-648 Warszawa
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 73-95, 53-332 Wrocław

W powyższych miejscach, w terminie przyjmowania zapisów, będzie dostępna pełna treść Wezwania
oraz formularze wymagane do złożenia zapisu na Akcje.
19. WSKAZANIE, W JAKICH TERMINACH PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE BĘDZIE NABYWAŁ
W CZASIE TRWANIA WEZWANIA AKCJE OD OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE
W czasie trwania Wezwania Podmiot Nabywający nie będzie nabywać Akcji od osób, które
odpowiedziały na Wezwanie. Planuje się, że zawarcie transakcji nabycia Akcji objętych zapisami
Strona 4 z 12

złożonymi w Wezwaniu nastąpi na GPW w trzecim dniu roboczym po upływie terminu przyjmowania
zapisów, tj. 26 listopada 2018 r.
20. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY ZA NABYWANE AKCJE – W PRZYPADKU AKCJI INNYCH NIŻ
ZDEMATERIALIZOWANE
Nie dotyczy. Wezwaniem objęte są wyłącznie Akcje zdematerializowane.
21. OKREŚLENIE RODZAJU ORAZ WARTOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BĘDĄ
WYDAWANE W ZAMIAN ZA NABYWANE AKCJE, ORAZ ZASAD DOKONANIA ICH WYCENY – JEŻELI
WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.
22. PARYTET ZAMIANY LUB SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB JEGO USTALENIA – JEŻELI WEZWANIE
PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.
23. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH PARYTET ZAMIANY MOŻE ULEC ZMIANIE – JEŻELI
WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.
24. TRYB I SPOSÓB DOKONANIA ZAMIANY – JEŻELI WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA
ZAMIANĘ AKCJI
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.
25. OŚWIADCZENIE WZYWAJĄCEGO, IŻ ZAPEWNIŁ MOŻLIWOŚĆ ROZLICZENIA TRANSAKCJI
ZAMIANY – JEŻELI WEZWANIE PRZEWIDUJE ZAPISYWANIE SIĘ NA ZAMIANĘ AKCJI
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.
26. WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEŻNYM WOBEC
EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO
ZALEŻNOŚCI
Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec emitenta Akcji objętych
Wezwaniem.
27. WSKAZANIE, CZY PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO
ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ
DOMINACJI ALBO ZALEŻNOŚCI
Dane wymagane w niniejszym punkcie są takie same jak wskazano w punkcie 26 Wezwania, albowiem
Podmiotem Nabywającym jest Wzywający.
28. OŚWIADCZENIE PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE O ZISZCZENIU SIĘ WSZYSTKICH
WARUNKÓW PRAWNYCH NABYCIA AKCJI W WEZWANIU LUB O OTRZYMANIU WYMAGANEGO
ZAWIADOMIENIA O BRAKU ZASTRZEŻEŃ WOBEC NABYCIA AKCJI, LUB O OTRZYMANIU
WYMAGANEJ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O UDZIELENIU ZGODY NA NABYCIE AKCJI, LUB O
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OTRZYMANIU DECYZJI O UDZIELENIU ZGODY NA DOKONANIE KONCENTRACJI
PRZEDSIĘBIORCÓW, LUB WSKAZANIE, ŻE WEZWANIE JEST OGŁOSZONE POD WARUNKIEM
ZISZCZENIA SIĘ WARUNKÓW PRAWNYCH LUB OTRZYMANIA WYMAGANYCH DECYZJI LUB
ZAWIADOMIEŃ, ORAZ WSKAZANIE TERMINU, W JAKIM, WEDŁUG NAJLEPSZEJ WIEDZY
WZYWAJĄCEGO, MA NASTĄPIĆ ZISZCZENIE SIĘ WARUNKÓW PRAWNYCH I OTRZYMANIE
WYMAGANYCH ZAWIADOMIEŃ O BRAKU ZASTRZEŻEŃ LUB DECYZJI O UDZIELENIU ZGODY NA
NABYCIE AKCJI LUB DECYZJI O UDZIELENIU ZGODY NA DOKONANIE KONCENTRACJI
PRZEDSIĘBIORCÓW, NIE DŁUŻSZEGO NIŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W
RAMACH WEZWANIA
Nabycie Akcji w Wezwaniu nie jest uzależnione od ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych.
Nie są również wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie
Akcji w Wezwaniu, ani zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.
29. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY WZYWAJĄCEGO W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ
PRZEDMIOTEM WEZWANIA
Wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem Spółki i traktuje nabycie Akcji jako
inwestycję strategiczną. Wzywający zamierza koncentrować swoje działania na zwiększaniu skali
działalności operacyjnej i finansowej Spółki w ramach jej podstawowego przedmiotu działalności.
30. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ
AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA
Dane wymagane w niniejszym punkcie są takie same jak wskazano w punkcie 29 Wezwania, albowiem
Podmiotem Nabywającym jest Wzywający.
31. WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD WEZWANIA
Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny
podmiot po ogłoszeniu niniejszego Wezwania ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji.
32. WSKAZANIE JEDNEGO Z TRYBÓW OKREŚLONYCH W § 6 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, ZGODNIE
Z KTÓRYM NASTĄPI NABYCIE AKCJI – W PRZYPADKU WEZWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART.
73 UST. 2 PKT 1 USTAWY
Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi w trybie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia,
a mianowicie:
1) w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie
mniejsza lub równa liczbie wskazanej w Wezwaniu – Wzywający dokona nabycia wszystkich Akcji
objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów;
2) w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów
będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu – Wzywający dokona nabycia Akcji w liczbie
określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji.
33. WSKAZANIE SPOSOBU, W JAKI NASTĄPI NABYCIE AKCJI W PRZYPADKU, GDY PO
ZASTOSOWANIU PROPORCJONALNEJ REDUKCJI, O KTÓREJ MOWA W § 6 UST. 1 I 2
ROZPORZĄDZENIA, POZOSTANĄ UŁAMKOWE CZĘŚCI AKCJI – W PRZYPADKU WEZWANIA,
O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 2 PKT 1 USTAWY
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Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów, do jakiej uprawnia jedna Akcja.
W przypadku zastosowania proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia,
liczba Akcji nabywanych przez Wzywającego od poszczególnych akcjonariuszy zostanie zaokrąglona
w dół do liczby całkowitej. Jeżeli po tej operacji pozostaną nieprzydzielone Akcje, których przydział
proporcjonalny spowodowałby przydzielenie ułamkowych części Akcji, Akcje będą nabywane kolejno,
począwszy od największych zapisów do najmniejszych, aż do przydzielenia wszystkich Akcji w liczbie
nie większej niż przewidziana w Wezwaniu.
34. 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
Zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, ustanowionym przez Wzywającego, jest
blokada środków pieniężnych znajdujących się na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku
papierów wartościowych Wzywającego prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący. Zabezpieczenie
zostało ustanowione na kwotę 4.679.872,25 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia pięć groszy) i stanowi 100% wartości Akcji liczonej
według Ceny, po której nastąpi nabycie Akcji w Wezwaniu, określonej w punkcie 8 Wezwania.
Zaświadczenie o ustanowieniu powyższego zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru
Finansowego przez Podmiot Pośredniczący wraz z zawiadomieniem dokonanym w trybie art. 77 ust. 2
Ustawy.
35. INNE INFORMACJE, KTÓRE WZYWAJĄCY UZNAJE ZA ISTOTNE DLA INWESTORÓW
1. Informacje ogólne
Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie wraz z ewentualnymi
późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do
publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania ogłaszanego przez Wzywającego
w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy. Wezwanie podlega przepisom
prawa polskiego i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Wezwanie nie może być traktowane jako podstawa do
realizacji czynności w nim wskazanych. Wezwanie – z uwagi na brak takiego wymogu – nie zostało
zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego
lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będzie przedmiotem ubiegania się
o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Wezwanie nie
stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków
przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiejkolwiek innej
rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja
lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć
zapis na sprzedaż Akcji. Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za
zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy Spółki, ich pełnomocników lub innych przedstawicieli,
w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu,
ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku
niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu. Wzywający, ani Podmiot
Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie
Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na
podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału,
w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie
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albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie
składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane
z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi
przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz
rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym
zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego
Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach
przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie
dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.
2. Opłaty i prowizje
Podmiot Pośredniczący będzie pobierał prowizję od zrealizowanych przez jego klientów transakcji
sprzedaży Akcji w ramach Wezwania zgodnie z obowiązującą w Podmiocie Pośredniczącym tabelą
opłat i prowizji. Zwraca się uwagę, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub
podobne rachunki, na których zapisane są Akcje, w tym Podmiot Pośredniczący, mogą pobierać opłaty
lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z Wezwaniem, w tym w szczególności za
wystawienie świadectwa depozytowego, dokonanie blokady Akcji lub rozliczenie transakcji sprzedaży
Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w danym podmiocie. W celu
ustalenia kwoty należnych opłat lub prowizji, zalecanym jest kontakt z podmiotem prowadzącym
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem składanego
zapisu.
3. Stan prawny Akcji objętych zapisami
Akcje objęte zapisami składanymi w ramach Wezwania powinny być wolne od wszelkich obciążeń,
a w szczególności nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym,
zastawem rejestrowym, lub zastawem finansowym, ani jakimkolwiek innym prawem lub roszczeniem
osoby trzeciej.
4. Procedura składania zapisów na Akcje
W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy złożone na formularzach zgodnych
ze wzorami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący. Treść Wezwania oraz wzory formularzy
będą dostępne w okresie przyjmowania zapisów w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. oraz
na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego pod adresem: www.noblesecurities.pl. Przed
rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną
udostępnione domom maklerskim oraz bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów
wartościowych. Zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi
zgodnie z Wezwaniem może być złożony w Podmiocie Pośredniczącym wyłącznie w okresie
przyjmowania zapisów, tj. od 30 października 2018 r. do 21 listopada 2018 r., w godzinach pracy
Podmiotu Pośredniczącego, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później niż do godz.
16:00 (czasu warszawskiego), w następujący sposób:
• osobiście – przez akcjonariusza Spółki lub jego należycie umocowanego przedstawiciela
(pełnomocnika) – w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. („POK”) wskazanych w punkcie
18 Wezwania (wyłącznie w dni, w których odbywa się sesja na GPW oraz w godzinach pracy danego
POK);
albo
• korespondencyjnie – poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu
przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: Noble Securities S.A. Oddział
w Krakowie, ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków, z dopiskiem: „Wezwanie – YOLO S.A.”
W celu złożenia zapisu korzystając z usług POK należy wykonać następujące czynności:
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1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie
z tym dniem),
2) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
Akcje, nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia
zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie z tym dniem),
3) uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
Akcje, świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie
z tym dniem),
4) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący
w jednym z POK wskazanych w punkcie 18 Wezwania, w godzinach pracy tego POK, lecz nie później
niż o godzinie 16:00 (czasu warszawskiego) w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, załączając do
niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie 3 powyżej.
W celu złożenia zapisu korespondencyjnie, należy wykonać następujące czynności:
1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie
z tym dniem),
2) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
Akcje, nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do
dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie z tym dniem),
3) uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są
Akcje, świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie
z tym dniem),
4) przesłać poniższe dokumenty, tj.:
a) oryginał świadectwa depozytowego,
b) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji (przy czym podpis osoby składającej
zapis na sprzedaż Akcji powinien być złożony w obecności i poświadczony przez pracownika
podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie jego podpisu na
formularzu zapisu, lub przez notariusza),
- listem poleconym lub przesyłką kurierską (w obu przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie
później niż o godzinie 16:00 (czasu warszawskiego) w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na adres:
Noble Securities S.A Oddział w Krakowie, 30-081 Kraków, ul. Królewska 57, z dopiskiem „Wezwanie –
YOLO S.A.” W przypadku składania dokumentów drogą korespondencyjną (tj. za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera) dniem złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu jest dzień
doręczenia dokumentów Podmiotowi Pośredniczącemu, przy czym dokumenty powinny wpłynąć do
Podmiotu Pośredniczącego najpóźniej do godziny 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu
przyjmowania zapisów. W szczególności zwraca się uwagę na to, że dniem złożenia zapisu nie jest data
nadania przesyłki do Podmiotu Pośredniczącego (data stempla pocztowego lub nadania przesyłki
kurierskiej). Zapisy, które zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu po upływie ww. terminu,
będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji
Wezwania i nie będą podstawą do sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Wzywający ani Podmiot
Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nierozpatrzenia zapisów na sprzedaż Akcji
otrzymanych po upływie terminu przyjmowania zapisów wskazanego w Wezwaniu, jak również
zapisów nieprawidłowo wypełnionych lub nieczytelnych, a także zapisów, do których nie załączono
dokumentów wymaganych zgodnie z Wezwaniem.
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W przypadku akcjonariuszy Spółki będących klientami Podmiotu Pośredniczącego i posiadających
Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący,
Podmiot Pośredniczący może odstąpić od wymogu przedłożenia świadectw depozytowych przy
składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. W takim przypadku Akcje takich klientów zostaną zablokowane
przez Podmiot Pośredniczący na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.
Zapisy mogą być składane tylko przez akcjonariuszy Spółki, ich ustawowych przedstawicieli lub
należycie umocowanych pełnomocników. Osoby fizyczne składające osobiście zapis na sprzedaż Akcji
w Wezwaniu powinny okazać w POK dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby
fizyczne reprezentujące akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej dodatkowo aktualny odpis lub odpowiednio wypis lub wyciąg
z właściwego rejestru, lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie
umocowanie nie wynika z przedkładanego odpisu, wypisu lub wyciągu).
Pełnomocnictwo do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinno być udzielone w jeden
z poniższych sposobów:
1) w formie pisemnego oświadczenia złożonego w którymkolwiek z POK, w obecności upoważnionego
pracownika Podmiotu Pośredniczącego, poświadczającego własnoręczność podpisu osoby
udzielającej pełnomocnictwa poprzez zamieszczenie swojego podpisu wraz z pieczątką imienną,
2) w formie pisemnego oświadczenia złożonego w obecności upoważnionego pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla Akcji mających być przedmiotem zapisu
w ramach Wezwania i poświadczającego własnoręczność podpisu osoby udzielającej
pełnomocnictwa poprzez zamieszczenie swojego podpisu wraz z pieczątką imienną,
3) w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,
4) w formie aktu notarialnego.
W przypadku akcjonariuszy Spółki, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych
prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, za uprzednią zgodą Podmiotu Pośredniczącego,
pełnomocnictwo może być udzielone również w innej formie, uzgodnionej indywidualnie przez danego
akcjonariusza z Podmiotem Pośredniczącym. Dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony
Podmiotowi Pośredniczącemu wraz z pozostałymi dokumentami składanymi w odpowiedzi na
Wezwanie. W przypadku składania dokumentów wymaganych Wezwaniem w POK, dokument
pełnomocnictwa winien być przedstawiony pracownikowi Podmiotu Pośredniczącego przyjmującemu
te dokumenty w POK. W przypadku składania dokumentów wymaganych Wezwaniem drogą
korespondencyjną, dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony Podmiotowi
Pośredniczącemu w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
wraz z innymi dokumentami składanymi tą drogą.
Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać:
1) zakres umocowania pełnomocnika – stosownie do przewidzianego przez mocodawcę zakresu
działania pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do:
a) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania
(włącznie z tym dniem), której skutkiem jest przeniesienie własności Akcji objętych zapisami,
b) złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, z terminem
ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie z tym dniem), na warunkach
określonych w Wezwaniu,
c) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot dokonujący blokady Akcji,
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d) złożenia w Podmiocie Pośredniczącym świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
dokonujący blokady Akcji oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji na warunkach określonych
w Wezwaniu, w tym w trybie korespondencyjnym,
e) odebrania wyciągu z rejestru zapisów prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący;
2) dane identyfikacyjne mocodawcy (akcjonariusza Spółki):
a) osoby fizyczne: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku,
gdy nie nadano numeru PESEL), państwo urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości
(dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport), adres zamieszkania, adres do korespondencji
(jeżeli jest inny od adresu zamieszkania),
b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: firma (nazwa),
forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, adres do
korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby lub adres prowadzenia działalności), numer
NIP (w przypadku braku takiego numeru państwo rejestracji), rejestr handlowy oraz numer
i datę rejestracji, a także dane osoby fizycznej reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, tj. imię, nazwisko, obywatelstwo, numer
PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL);
3) dane identyfikacyjne pełnomocnika:
a) osoby fizyczne: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku,
gdy nie nadano numeru PESEL), państwo urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości
(dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport),
b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: firma (nazwa),
forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, numer NIP
(w przypadku braku takiego numeru państwo rejestracji), rejestr handlowy oraz numer i datę
rejestracji, a także dane osoby fizycznej reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, tj. imię, nazwisko, obywatelstwo, numer
PESEL lub data urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL);
4) własnoręczny podpis mocodawcy (akcjonariusza Spółki) lub osoby reprezentującej mocodawcę przy
udzieleniu pełnomocnictwa.
Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
1) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski – to
powinno ono być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd
konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowią inaczej, a następnie przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty tłumaczenia akcjonariusz Spółki ponosi we własnym
zakresie;
2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim lub angielskim – to powinno ono być
uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź
opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną stanowią inaczej;
3) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski – to powinno ono
być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty tłumaczenia
akcjonariusz Spółki ponosi we własnym zakresie.
Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna, w imieniu której działa
osoba fizyczna nie wymieniona w treści odpisu (wypisu/wyciągu) z właściwego rejestru jako
uprawniona do działania w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo powinna ona przedłożyć właściwe
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pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej, oraz ważny dowód osobisty wydany
w Polsce lub paszport (do wglądu).
Pełnomocnictwo jest właściwe, jeżeli zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie, nie zostało
odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego
udzielenia oraz nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci mocodawcy będącego osobą fizyczną,
jeżeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw,
jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może być
pełnomocnikiem dowolnej liczby akcjonariuszy Spółki składających zapis w ramach Wezwania.
Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy podmiotów prowadzących rachunki papierów
wartościowych na rzecz klientów lub zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych
należących do klientów, składający zapisy w imieniu tych klientów, mogą przedstawić oświadczenie
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub podmiotu zarządzającego aktywami
na rachunkach papierów wartościowych, potwierdzające fakt posiadania przez ten podmiot
odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu w ramach Wezwania, uzyskanej od
klienta.
W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym notowane
będą zapisy składane w odpowiedzi na Wezwanie do upływu terminu przyjmowania zapisów. Wpis do
rejestru nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zapisu, ale nie później niż
w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Jeśli zapis dokonany
zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od
doręczenia zapisu w okresie przyjmowania zapisów, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym
po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Podmiot Pośredniczący wpisze do rejestru tylko zapisy
spełniające wszystkie wymogi określone w Wezwaniu. Podmiot Pośredniczący najpóźniej w ciągu
trzech dni od dnia dokonania wpisu do rejestru sporządzi wyciąg z rejestru, który będzie można
odebrać w miejscu złożenia zapisu. Podmiot Pośredniczący zwraca uwagę, że wyłącznie wyciąg
z rejestru zapisów stanowi potwierdzenie wpisania złożonego zapisu do rejestru prowadzonego przez
Podmiot Pośredniczący. Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa
oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności
związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego
oświadczenia).
Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania zapisów w odpowiedzi na niniejsze
Wezwanie można uzyskać w POK wskazanych w punkcie 18 Wezwania oraz telefonicznie pod numerem
+48 12 422 31 00.
Na oryginale dokumentu podpisy złożyli:
W imieniu Wzywającego (Podmiotu Nabywającego):

Podpis (-)
Imię i nazwisko: Bartosz Ostrowski
Stanowisko: Pełnomocnik
W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Podpis (-)
Imię i nazwisko: Iwona Ustach
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis (-)
Imię i nazwisko: Grzegorz Zawada
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
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