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Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu oraz informacja o podjęciu decyzji o nabywaniu akcji w
wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu - komunikat
Spółka PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Wzywający”), w związku z ogłoszonym w dniu 7
listopada 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.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”)
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”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), niniejszym informuje, że:
1) Działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia, Wzywający podjął decyzję o nabywaniu akcji Spółki w
Wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku wskazanego w pkt 30 (d) Wezwania, tj. „zawarcia przez
Spółkę umowy zapewniającej refinansowanie zadłużenia Spółki przez bank na kwotę nie mniejszą niż
1.550.000,000 PLN (jeden miliard pięćset pięćdziesiąt milionów), przy czym (i) refinansowanie będzie
niezabezpieczone i zostanie udzielone na okres co najmniej 5 lat, a jego marża nie będzie wyższa niż 150
punktów bazowych do stawki referencyjnej, (ii) bezpośrednim lub pośrednim warunkiem wejścia w życie
umowy o refinansowanie lub jej wykonania przez bank refinansujący nie będzie przejęcie kontroli nad
Spółką przez Wzywającego lub udzielenie przez Wzywającego lub podmioty z nim powiązane dodatkowych
zabezpieczeń wierzytelności wynikających z takiej umowy, oraz (iii) bank refinansujący nie będzie
uprawniony do wypowiedzenia umowy wyłącznie na podstawie przejęcia kontroli nad Spółką przez
Wzywającego”.
Tym samym jedynym warunkiem, który dotychczas nie ziścił się w ramach Wezwania pozostaje warunek
wskazany w pkt 6 Wezwania, a więc objęcie zapisami co najmniej 7.859.834 (siedmiu milionów osiemset
pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy osiemset trzydziestu czterech) akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby
akcji, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2) Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Wzywający informuje, że cena po której nabywane
będą akcje objęte Wezwaniem zostaje zwiększona z 11,38 zł (jedenaście złotych i trzydzieści osiem groszy)
do 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) za jedną akcję Spółki.
W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki w ramach Wezwania,
odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej.
Wskazana powyżej podwyższona cena akcji Spółki w Wezwaniu zostanie zapłacona za wszystkie akcje
Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie.
W IMIENIU WZYWAJĄCEGO
Imię i nazwisko: Radosław Drozd
Stanowisko: Członek Zarządu
Imię i nazwisko: Mirosław Grzelak
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
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W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO
Imię i nazwisko: Filip Paszke
Stanowisko: Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
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