Warszawa, 4 lutego 2019 roku

KOMUNIKAT O WYDŁUŻENIU TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W WEZWANIU

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się
na sprzedaż akcji Prime Car Management S.A. ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Hitachi
Capital Polska sp. z o.o.
Spółka Hitachi Capital Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) w związku z ogłoszonym
w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Wzywającego na podstawie art. 74 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.) 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) wezwaniem do
zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
(„Wezwanie”), niniejszym informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do
dnia 22 lutego 2019 r. włącznie.
W związku z powyższym, w Wezwaniu zmianie ulegają wybrane zapisy wskazane w punktach 11, 20,
29 oraz 30 Wezwania na poniżej przedstawione:
1) Pkt 11 Wezwania:
„Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje
Przewidywany dzień transakcji na GPW
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW

22 lutego 2019 r.
27 lutego 2019 r.
4 marca 2019 r.”

W pozostałym zakresie pkt. 11 Wezwania pozostaje bez zmian.
2) Pkt 20 Wezwania:
„Transakcje nabycia Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania zostaną zawarte na GPW nie
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji,
tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony lub skrócony, nie później niż
27 lutego 2019 r. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
ich zawarcia, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony lub skrócony, nie później niż
4 marca 2019 r.”
W pozostałym zakresie pkt. 20 Wezwania pozostaje bez zmian.
3) Pkt 29 Wezwania:
„Data, do której Organ Antymonopolowy ma wydać decyzję wyrażającą zgodę na nabycie Akcji, to ostatni
dzień przyjmowania zapisów, tj. 22 lutego 2019 r.”
W pozostałym zakresie pkt. 29 Wezwania pozostaje bez zmian.
4) Pkt 30 Wezwania:
„Warunki wskazane w niniejszym Wezwaniu powinny ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia
przyjmowania zapisów, tj. 22 lutego 2019 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów nie zostanie
wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt. 11 niniejszego Wezwania.”
W pozostałym zakresie pkt. 30 Wezwania pozostaje bez zmian.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w treści
Wezwania.
W imieniu Wzywającego:
_____________________________
Imię i nazwisko: Jakub Marcinkowski
Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:
_____________________________
Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek
Stanowisko: Dyrektor
_____________________________
Imię i nazwisko: Anna Kucharska
Stanowisko: Dyrektor

