13.02.2019

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATREM SA - Bankier.pl

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATREM SA
2019-02-11 17:30

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATREM SA z siedzibą w Złotnikach - komunikat
Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane na podstawie art. 73 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 (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 512, ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 są akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda wyemitowane przez spółkę ATREM spółka akcyjna z
siedzibą w Złotnikach, ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000295677 („Spółka”),
w tym:
(i) akcje imienne serii A, mające postać materialną, dla których spółka prowadzi księgę akcyjną, przy czym jedna akcja imienna serii A upoważnia do dwóch
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Imienne”); zgodnie ze Statutem Spółki Akcje Imienne, nabyte przez osobę inną niż założyciel Spółki
wskazany w Statucie Spółki, tracą uprzywilejowanie co do głosu i będą uprawniały do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki każda;
(ii) akcje na okaziciela serii A, B i C zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLATREM00017, przy
czym jedna akcja na okaziciela upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje na Okaziciela”). Akcje na Okaziciela są przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Wzywający zaznacza, że zgodnie ze Statutem Spółki, w wyniku nabycia przez Wzywającego Akcji Imiennych utracą one uprzywilejowanie co do głosu na
Walnym Zgromadzeniu Spółki i w związku z tym nabywając akcje w Wezwaniu Wzywający będzie się kierował ilością głosów z nabywanych Akcji, w ten
sposób, żeby łącznie nabyte w Wezwaniu Akcje uprawniały Wzywającego do 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rozliczeniu transakcji
zawartych w wyniku Wezwania. Ostateczne ilości nabywanych w Wezwaniu Akcji Imiennych i Akcji na Okaziciela zostaną określone po zakończeniu zapisów
w Wezwaniu i po zastosowaniu ewentualnej redukcji złożonych zapisów zgodnie z Rozporządzeniem i zasadami określonymi w Wezwaniu.
Akcje Imienne oraz Akcje na Okaziciela zwane są dalej łącznie „Akcjami”.
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego
będącego osobą fizyczną.
Firma:

Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna („Wzywający”)

Siedziba:

Bydgoszcz

Adres:

85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40

Forma prawna:

spółka akcyjna

Numer w rejestrze: 0000033561

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku
wzywającego będącego osobą fizyczną.
Akcje zostaną nabyte tylko przez Wzywającego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania. W ramach Wezwania żaden inny podmiot nie będzie
nabywał Akcji.
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.
Firma:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona
organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwany dalej „Podmiotem Pośredniczącym”

Siedziba: Adres:

Warszawa, Al. Jana
Pawła II 17,
00-854
Warszawa,
Polska

Tel.:

+48
61
856
44 44

5. 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 Wzywający zamierza uzyskać do 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZA”), z uwzględnieniem utraty
uprzywilejowania przez nabyte w Wezwaniu Akcje Imienne, tj. nie mniej niż łącznie 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
osiemset pięćdziesiąt dwa) Akcji, uprawniających łącznie do 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa)
głosów na WZA, w tym 4.655.600 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) Akcji Imiennych uprawniających do 4.655.600
(słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów na WZA i 1.436.252 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt dwa) Akcji na Okaziciela uprawniających do 1.436.252 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
dwa) głosów na WZA i nie więcej niż łącznie 7.339.580 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) Akcji,
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(słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden) Akcji Imiennych, uprawniających do 2.765.101 (słownie: dwa miliony siedemset
sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden) głosów na WZA i 4.574.479 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt
dziewięć) Akcji na Okaziciela, uprawniających do 4.574.479 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć)
głosów na WZA. W związku z tym, że przedmiotem Wezwania są również Akcje Imienne, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają w
głosowaniu dwa głosy na akcję na WZA, które w wyniku nabycia ich przez Wzywającego utracą uprzywilejowanie co do głosu, a Wzywający, nabywając
Akcje, będzie kierował się liczbą głosów, ostateczna ilość Akcji nabywanych w Wezwaniu z uwzględnieniem Akcji Imiennych i Akcji na Okaziciela zostanie
określona po zakończeniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zgodnie z Rozporządzeniem i warunkami określonymi w Wezwaniu.
6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej
liczby głosów – jeżeli została określona.
Wzywający jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zobowiązuje się nabyć Akcje będące przedmiotem Wezwania z zastrzeżeniem, że w odpowiedzi na
Wezwanie zostaną złożone zapisy na nie mniej niż 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) Akcji,
reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki, które odpowiednio z założeniem opisanym w pkt 1 (i) utratą uprzywilejowania co do głosu na WZA w
wyniku sprzedaży Akcji Imiennych na rzecz Wzywającego, będą uprawniały do nie mniej niż 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa ) głosów na WZA, co będzie stanowiło nie mniej niż 66% głosów na WZA po rozliczeniu Wezwania.
Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami nawet, jeżeli warunek, o którym
mowa powyżej, nie zostanie spełniony.
W przypadku, gdy Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, podejmie decyzję o nabyciu Akcji mimo, że warunek, o którym mowa powyżej, nie zostanie
spełniony, poinformuje o tym niezwłocznie za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy. Dodatkowo, informację o podjęciu
powyższej decyzji Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu,
do którego warunek powinien zostać spełniony.
7. Łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu
wezwania.
W związku z faktem, że przedmiotem Wezwania są również Akcje Imienne, które uprawniają w chwili ogłoszenia Wezwania do 2 głosów na akcję na WZA, a
które w wyniku ich nabycia przez Wzywającego utracą uprzywilejowanie co do głosu, a Wzywający będzie kierował się liczbą głosów z Akcji, liczba głosów z
Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania będzie nie większa niż 66% głosów na WZA i w zależności od ilości Akcji będących
przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na Wezwanie, nie będzie mniejsza łącznie niż 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa), w tym 4.655.600 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) Akcji Imiennych i 1.436.252
(słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) Akcji na Okaziciela oraz nie będzie większa niż łącznie 7.339.580
(słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) Akcji, w tym do 2.765.101 (słownie: dwa miliony siedemset
sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden) Akcji Imiennych i do 4.574.479 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt
dziewięć) Akcji na Okaziciela.
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden
podmiot.
Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.
9. 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 cenach:
2,07 PLN (słownie: dwa złote 07/100) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena Akcji na Okaziciela”).
3,95 PLN (słownie: trzy złote 95/100) za jedną Akcję Imienną („Cena Akcji Imiennych”).
10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, 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 Akcji na Okaziciela i Cena Akcji Imiennych w Wezwaniu, wskazane w punkcie 9 powyżej, nie są niższe niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79
ust. 1 i 2 Ustawy.
Cena Akcji na Okaziciela i Cena Akcji Imiennych, nie są niższe od średniej arytmetycznej ceny rynkowej ustalonej na podstawie średnich cen dziennych
ważonych wolumenem obrotu Akcji na Okaziciela z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywano
obrotu Akcjami na Okaziciela na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; średnia cena rynkowa z tego okresu wynosi 1,85
PLN (słownie: jeden złoty 85/100).
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Wskazane w pkt. 9 Cena Akcji na Okaziciela i Cena Akcji Imiennych nie są niższe niż cena po jakiej Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego
dominujące zapłaciły za Akcje Spółki w okresie ostatnich 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.
11. 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.
Data ogłoszenia Wezwania: 11 lutego 2019 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 15 marca 2019 r.
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Data zakończenia przyjmowania zapisów: 10 Wezwanie
kwietnia 2019
13.02.2019
dor. zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATREM SA - Bankier.pl
Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na GPW: 15 kwietnia 2019 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW: 18 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużony o czas niezbędny do
uzyskania decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, o której mowa w pkt 29 niniejszego Wezwania, jednak nie więcej niż do
120 dni – jeżeli bezskutecznie upłynął termin określony w dokumencie Wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, miało nastąpić
otrzymanie tej decyzji. Zgodnie z §5 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, Wzywający powinien powiadomić o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w
związku z nieziszczeniem się warunku, o którym mowa w pkt. 29 Wezwania, nie później niż uprzednio wskazanego ostatniego dnia przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji.
W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów do ponad 70 dni, jednak nie więcej niż do 120 dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały
uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania (tj. nabycia wszystkich Akcji Spółki), Wzywający dokona stosownego
zawiadomienia, zgodnie z §5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed upływem uprzednio wskazanego ostatniego dnia
przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. W przypadku takiego wydłużenia, Wzywający nabędzie, zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1 lit. a
Rozporządzenia, wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów. Wzywający nabędzie te Akcje nie później niż
w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni.
Termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, jeżeli cel niniejszego Wezwania zostanie osiągnięty, tj. jeśli zapisami zostaną objęte wszystkie Akcje
Spółki. Wzywający poinformuje o skróceniu terminu przyjmowania zapisów nie później niż na 7 dni przed nowo wskazanym ostatnim dniem przyjmowania
zapisów w Wezwaniu.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.
Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Rafał Jerzy, będący również Prezesem Zarządu Wzywającego.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.
W związku z tym, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, wymagane informacje znajdują się w pkt 12 niniejszego Wezwania.
14. 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, podmiot dominujący Wzywającego i podmioty zależne Wzywającego nie posiadają akcji Spółki w dniu ogłoszenia Wezwania.
Wzywający, jego podmiot dominujący i podmioty zależne nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
15. 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.
Wzywający samodzielnie zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, z zastrzeżeniem utraty uprzywilejowania przez Akcje Imienne jakie nabędzie Wzywający w
ramach Wezwania, nie mniej niż łącznie 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) uprawniających do
6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosów na WZA, w tym do 4.655.600 (słownie: cztery miliony
sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) Akcji Imiennych i do 1.436.252 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
dwa) Akcji na Okaziciela oraz nie więcej niż łącznie 7.339.580 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) Akcji,
uprawniających do 7.339.580 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów na WZA, w tym do 2.765.101
(słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden) Akcji Imiennych i do 4.574.479 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery
tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) Akcji na Okaziciela, które uprawniać będą łącznie do 66% ogólnej liczby głosów na WZA po rozliczeniu
Wezwania.
Bezpośrednio po zakończeniu Wezwania podmiot dominujący Wzywającego oraz podmioty zależne Wzywającego nie będą posiadać Akcji Spółki.
16. 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.
W związku z tym, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.
17. Łączna 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.
W związku z tym, że podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania.
18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami
nabywającymi akcje.
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym. W związku z powyższym punkt ten nie dotyczy Wezwania.
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem.
Zapisy na sprzedaż Akcji na Okaziciela będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”), zgodnie z
listą wskazaną poniżej:
Lp. Miejscowość Adres

Godziny otwarcia

1.

ul. Adama

10.00-

Mickiewicza 50

17.00

Białystok
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2.

Bielsko-Biała
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3.

Bolesławiec

ul. Bankowa 12

4.

Bydgoszcz

ul. Modrzewiowa 15A

5.

Bytom

ul. Dworcowa 4

6.

Gdańsk

ul. 3 Maja 3

7.

Gdynia

ul. 10 Lutego 11

8.

Głogów

ul. Obrońców Pokoju

9.00-

12

17.00
9.00-

17.30
9.3017.00
10.0017.00
9.0017.30
9.3017.00
9.3017.00

9.

Gniezno

ul. Sienkiewicza 17

10.

Gorzów Wielkopolski

ul. Gen. Wł.

9.30-

Sikorskiego 24

17.00
9.00-

17.30

11.

Jelenia Góra

pl. Niepodległości 4

12.

Kalisz

ul. Parczewskiego 9a

13.

Katowice

ul. Katowicka 61

14.

Katowice

ul. Wita Stwosza 2

15.

Kępno

ul. Kościuszki 6

16.

Kielce

ul. Wspólna 2

17.

Konin

ul. Energetyka 6a

18.

Kraków

ul. Karmelicka 9

19.

Legnica

ul. Gwarna 4a

20.

Leszno

ul. Słowiańska 33

21.

Lubin

ul. Odrodzenia 5

22.

Lublin

ul. Krakowskie

9.30-

Przedmieście 37

17.00
10.30-

17.00
9.3017.00
9.0017.00
9.0017.00
9.0017.00
8.3017.30
9.0017.00
10.0018.00
9.0017.00
9.3017.00
10.0017.00

23.

Łódź

al. Piłsudskiego 3

24.

Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 13

25.

Olsztyn

Al. Wojska Polskiego

10.00-

62

17.00
9.00-

18.00
9.3017.00

26.

Opole

ul. Ozimska 6

27.

Ostrów Wielkopolski

Plac Bankowy 1

28.

Piła

ul. Sikorskiego 81

29.

Płock

ul. Kolegialna 22

30.

Poznań

Plac Wolności 15

31.

Poznań

Plac Andersa 5

32.

Poznań

ul. Jugosłowiańska 10 10.00 –

33.

Sopot

ul. Chopina 6

34.

Szczecin

ul. Matejki 22

35.

Tarnów

ul. I. Mościckiego 25

36.

Tarnów

ul. Bitwy o Wał

9.30 –

Pomorski 6

17.30
9.30-

18.00
9.0017.00
10.0017.00
10.0017.00
9.0018.00
9.0018.00

17.30
10.0017.00
9.3017.00
9.0017.00

37.

Toruń

ul. Krasińskiego 2

38.

Wałbrzych

ul. Chrobrego 7

39.

Warszawa

al. Jana Pawła II 17

40.

Warszawa

ul. Kasprowicza 119a

17.00
9.0017.00
9.00 –
18.00
9.0018.00
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41.

Warszawa
Wezwanie

ul. Marszałkowska
do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
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142

18.00

42.

Wrocław

Rynek 9/11

9.00-

43.

Wrocław

Plac Kościuszki 7/8

44.

Zgorzelec

ul. Wolności 11

45.

Zielona Góra

ul. Bankowa 5

46.

Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska

18.00
9.0018.00
9.3017.00
9.0017.00

(obsługa klientów portfelowych)
47.

Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na sprzedaż Akcji w Punktach Przyjmowania Zapisów będą przyjmowanie w godzinach otwarcia PPZ.
Zapisy na sprzedaż Akcji Imiennych będą przyjmowane w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół
Transakcji Kapitałowych, pl. Andersa 5 (10 p.), 61-894 Poznań, w godzinach 10:00 – 17:00 czasu warszawskiego.
Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów
wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament
Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (10 p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu warszawskiego.
W powyższych miejscach będą dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.
20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.
W czasie trwania Wezwania, przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na
Wezwanie.
Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w wypadku
nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 15 kwietnia 2019 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech
dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 18 kwietnia 2019 r.
Akcje Imienne będące przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie będą nabywane w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym za
pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego, z zachowaniem warunków określonych w Statucie Spółki, nie później niż 15 kwietnia 2019 r. i prawa z takich
Akcji Imiennych zostaną przeniesione na Wzywającego nie później niż 18 kwietnia 2019 r.
21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.
W dniu rozliczenia transakcji w ramach Wezwania, Wzywający, działając za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego, dokona płatności za Akcje Imienne
przelewem na rachunek bankowy lub rachunek inwestycyjny wskazany zgodnie z dyspozycją podmiotu składającego zapis na sprzedaż Akcji Imiennych w
odpowiedzi na Wezwanie, wskazany na formularzu zapisu złożonym w Podmiocie Pośredniczącym. Dzień złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych
przez Podmiot Pośredniczący będzie dniem płatności.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.
26. 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.
27. 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 Spółki.
28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech
tej dominacji albo zależności.
W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 27 niniejszego
Wezwania.
29. 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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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.
Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Wzywającego od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Organ
Antymonopolowy”):
(i) bezwarunkowej zgody Organu Antymonopolowego na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego bezpośredniej kontroli nad
Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) („Ustawa
Antymonopolowa”) albo;
(ii) upływu – po złożeniu wniosku do Organu Antymonopolowego – terminu wskazanego w Ustawie Antymonopolowej w jakim Organ Antymonopolowy
powinien wydać decyzję, o której mowa w pkt (i).
W przypadku, gdy zgoda na dokonanie koncentracji zawiera lub została wydana z zastrzeżeniem warunków, środków zaradczych lub zobowiązań, które
muszą zostać spełnione przez Wzywającego lub podmioty powiązane Wzywającego, przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki, Wzywający, po wnikliwej
analizie warunków, może jednostronnie podjąć decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej
decyzji Organu Antymonopolowego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką.
Data, do której Organ Antymonopolowy ma wydać decyzję wyrażającą zgodę na nabycie Akcji, to ostatni dzień przyjmowania zapisów, tj. 10 kwietnia 2019 r.
Data ta, zgodnie z pkt. 11 może zostać wydłużona (jednokrotnie lub wielokrotnie), lecz maksymalnie do 12 lipca 2019 r.
30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo
nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania
zapisów w ramach wezwania.
Warunki, od których ziszczenia uzależnione jest nabycie Akcji w ramach Wezwania, zostały wskazane w pkt. 6 i 29 Wezwania.
Warunki wskazane w niniejszym Wezwaniu powinny ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 10 kwietnia 2019 r., tj. o ile termin na
przyjmowanie zapisów nie zostanie wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt. 11 niniejszego Wezwania.
Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się jednego lub więcej warunków wskazanych w pkt. 6 i 29.
Informacja o spełnieniu się lub nie warunków określonych w pkt. 6 i 29 w terminach wskazanych w niniejszym Wezwaniu oraz decyzja Wzywającego o
nabyciu Akcji w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się tych warunków, zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez agencję prasową, o
której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od
ziszczenia się lub nie tych warunków w przewidzianym terminie przypadających po dniu, do którego, zgodnie z treścią Wezwania, warunki powinny się ziścić.
31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.
Wzywający zamierza kontynuować strategię realizowaną przez Spółkę, zarówno w zakresie segmentów jak i usług oraz produktów. Wzywający dopuszcza
możliwość poszerzenia portfela usług o usługi ogólnobudowlane dla rozwijania pozycji Generalnego Wykonawcy Spółki na realizowanych kontraktach.
Wzywający dopuszcza również akwizycje podmiotów w ramach segmentów Spółki. Finansowanie powyższych zamiarów Wzywającego odbywać się będzie
poprzez dług lub nowe emisje.
32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.
W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 31
niniejszego Wezwania.
33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.
Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w wypadku, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił
wezwanie dotyczące Akcji po cenie nie niższej niż cena oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu.
34. 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. 1 ustawy.
Nabycie Akcji nastąpi zgodnie z trybem określonym w § 6 ust. 1 pkt 2 przy uwzględnieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia. Wzywający będzie zobowiązany do
nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku
gdy liczba Akcji objętych tymi zapisami będzie większa od minimalnej liczby Akcji wskazanej w pkt. 5 Wezwania, tj. 6.091.852 (słownie: sześć milionów
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) Akcji, a głosy z tych Akcji, w wyniku ich nabycia przez Wzywającego będą uprawniały do nie mniej
niż 66% głosów na WZA, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania co do głosu przez Akcje Imienne, albo do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami
złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła minimalną liczbę Akcji wskazaną
w pkt. 5 Wezwania, tj. 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) Akcji, a głosy z tych Akcji, w wyniku ich
nabycia przez Wzywającego będą uprawniały do nie mniej niż 66% głosów na WZA, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania co do głosu przez Akcje
Imienne – w przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest mniejsza lub równa minimalnej
liczbie Akcji wskazanej w pkt. 5 Wezwania, tj. 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) Akcji, a głosy z
tych Akcji, w wyniku ich nabycia przez Wzywającego będą uprawniały do mniej niż 66% głosów na WZA, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania co do
głosu przez Akcje Imienne. W stosunku do Akcji objętych zapisami w dniu, w którym liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła minimalną liczbę Akcji
wskazaną w pkt. 5 Wezwania, tj. 6.091.852 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) Akcji, a głosy z tych Akcji, w
wyniku ich nabycia przez Wzywającego będą uprawniały do więcej niż 66% głosów na WZA, z uwzględnieniem utraty uprzywilejowania co do głosu przez
Akcje Imienne, zastosowana będzie proporcjonalna redukcja zapisów.
Wzywający, przy nabywaniu Akcji, będzie się kierował ilością głosów jakie te Akcje reprezentują, tak żeby łączna ilość głosów z akcji Spółki posiadanych po
zakończeniu Wezwania przez Wzywającego nie przekroczyła 66% głosów na WZA, biorąc pod uwagę to, iż nabyte w Wezwaniu Akcje Imienne utracą
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Akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu (na dzień złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu), będą nabywane w takiej liczbie, jaka
odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie Akcji objętych zapisami, z uwzględnieniem zasad określonych powyżej w niniejszym punkcie
Wezwania.
35. 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. 1 ustawy
Jeżeli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, opisanej w punkcie 34 powyżej, w odniesieniu do Akcji
Imiennych i Akcji na Okaziciela, pozostaną ułamkowe części Akcji Imiennych lub Akcji na Okaziciela, Akcje Imienne i Akcje na Okaziciela będą alokowane
kolejno począwszy od największych zapisów do najmniejszych, aż do całkowitego ich wyczerpania.
36. 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 Wezwania, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy jest blokada środków pieniężnych na rachunku brokerskim Wzywającego prowadzonym
przez Podmiot Pośredniczący oraz gwarancja zapłaty wydana przez Santander Bank Polska S.A. Kwota środków pieniężnych zablokowanych na rachunku
brokerskim Wzywającego oraz kwota, na którą opiewa gwarancja zapłaty wydana przez Santander Bank Polska S.A. łącznie stanowią nie mniej niż 100%
wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, z uwzględnieniem maksymalnej ilości nabywanych Akcji, wskazanej w punkcie 5 Wezwania i proporcji
nabywanych Akcji Imiennych i Akcji na Okaziciela. W dniu ogłoszenia Wezwania właściwe zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane
do Komisji Nadzoru Finansowego.
37. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne.
Pozostałe warunki Wezwania
Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do
publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące
Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w
okresie przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.
Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
Sprzedaż Akcji Imiennych na rzecz Wzywającego zależna będzie od uzyskania, zgodnie z par. 10 ust. 2 Statutu Spółki, przez akcjonariuszy, którzy złożą
zapisy na sprzedaż Akcji Imiennych w Wezwaniu, pisemnej zgody Zarządu Spółki na sprzedaż Akcji Imiennych Wzywającemu w ramach Wezwania i
przedstawienia takiej Zgody zarządu Spółki Podmiotowi Pośredniczącemu w dniu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji Imiennych w Wezwaniu, najpóźniej w
terminie określonym w punkcie 11 Wezwania.
Podmiot Pośredniczący nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji z tytułu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji od osób zapisujących się na sprzedaż Akcji
na Okaziciela lub żądających wypisu z rejestru. Należy pamiętać, że banki i domy maklerskie, w których Akcje na Okaziciela posiadane przez osoby
uczestniczące w Wezwaniu są zarejestrowane, mogą pobierać opłaty lub prowizje za dokonywane czynności w związku z Wezwaniem, w tym prowizje od
zrealizowanych transakcji w ramach Wezwania, zgodnie ze standardowymi stawkami stosowanymi przez taki bank lub dom maklerski.
Podmiot Pośredniczący pobierze prowizję od transakcji Akcjami Imiennymi od akcjonariuszy składających zapis na sprzedaż Akcji Imiennych w Wezwaniu, w
wysokości określonej w formularzu zapisu na sprzedaż Akcji Imiennych składanym przez danego akcjonariusza.
Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub
przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie
zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.
Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, tj. w wypadku, gdy inny podmiot ogłosi
wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.
Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
Procedura odpowiedzi na Wezwanie
W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym w okresie przyjmowania zapisów, rejestrowane będą zapisy na
sprzedaż Akcji osób odpowiadających na Wezwanie.
Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji na Okaziciela w PPZ, o których mowa w punkcie 19 Wezwania, powyżej, powinna podjąć następujące
działania:
(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na którym zdeponowane są jej Akcje na Okaziciela,
dyspozycję blokady tych Akcji na Okaziciela do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych
Akcji na Okaziciela na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje na Okaziciela objęte zleceniem sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawierające informacje na
temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na Okaziciela na rzecz Wzywającego, które powinno być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach
Wezwania (włącznie); oraz
(iii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący w Punktach Przyjmowania Zapisów
wymienionych w punkcie 19 Wezwania, powyżej, w godzinach pracy PPZ i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w
podpunkcie (ii) powyżej.
Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji Imiennych w placówce Podmiotu Pośredniczącego, o której mowa w punkcie 19 Wezwania, powyżej,
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(i) podpisać w obecności upoważnionego pracownika Podmiotu Pośredniczącego oraz notariusza bezwarunkowe, nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji
Imiennych oraz formularz zapisu na sprzedaż Akcji Imiennych w Wezwaniu, wskazując numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki
przysługujące akcjonariuszowi z tytułu sprzedaży Akcji Imiennych, z uwzględnieniem prowizji należnej Podmiotowi Pośredniczącemu (w trzech
egzemplarzach, w tym jeden dla Podmiotu Pośredniczącego, a dwa dla akcjonariusza składającego zapis)
(ii) złożyć wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. (i) powyżej, oryginał pisemnej zgody Zarządu Spółki na sprzedaż Akcji Imiennych Wzywającemu, o której
mowa w par. 10 ust. 2 Statutu Spółki,
Zapis na sprzedaż Akcji na Okaziciela przez akcjonariusza posiadającego Akcje na Okaziciela na rachunku w Podmiocie Pośredniczącym, może być złożony
również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on
odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej lub telefonicznie zapisu. Zapis w
formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożony w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego, przy czym ostatniego dnia
przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.
Osoby rozważające złożenie zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny zbadać czas potrzebny do ukończenia wszystkich wyżej wymienionych
działań, w tym terminów określonych w Statucie Spółki. Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego po czasie
określonym powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuwzględnienie jakichkolwiek zapisów, które
otrzymał po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.
Wraz z podpisaniem formularza zapisu na sprzedaż Akcji, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w
Wezwaniu.
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione domom maklerskim oraz
bankom powierniczym, które to instytucje prowadzą rachunki papierów wartościowych i są uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów w okresie
przyjmowania zapisów będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 19 Wezwania powyżej.
W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.
Przyjęcie zapisu przez Podmiot Pośredniczący nastąpi po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada
Akcje na Okaziciela będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku, a w przypadku Akcji Imiennych, czy akcjonariusz jest
wpisany w księdze akcyjnej dot. Akcji Imiennych. W przypadku braku potwierdzenia dokonania blokady Akcji na Okaziciela na rachunku papierów
wartościowych lub podobnym rachunku lub wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje na Okaziciela objęte takim zapisem nie zostaną wpisane do
rejestru i nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania.
Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.
Wyżej wymienione formularze powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, w przeciwnym razie będą nieskuteczne.
Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.
Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika może być dokonane na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy, który został
poświadczony przez pracownika PPZ lub jednostkę która wydała świadectwo depozytowe, lub na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu
notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.
Pełnomocnictwo do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji na Okaziciela powinno upoważniać pełnomocnika do:
(i) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje na Okaziciela, polecenia blokady tych Akcji na
Okaziciela do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz do złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na Okaziciela na warunkach określonych w
Wezwaniu;
(ii) uzyskania i odebrania świadectwa depozytowego z datą ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) wydanego przez podmiot,
w którym Akcje na Okaziciela są zapisane na rachunku papierów wartościowych;
(iii) złożenia świadectwa depozytowego i złożenia nieodwołalnego zapisu na sprzedaż Akcji na Okaziciela w Wezwaniu z datą ważności do dnia zawarcia
transakcji w ramach Wezwania (włącznie) w miejscach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów osobie przyjmującej zapisy dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo
przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego 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 przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).
Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni
posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.
Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu 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).
Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: https://bm.santander.pl/
Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach
Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego, pod następującymi numerami telefonów:
(+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71
PODPISY OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:
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Piotr Fortuna – Członek Zarządu
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:
Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik
Anna Kucharska – Pełnomocnik
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