21.10.2019

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do
zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA
17:21 17/10/2019

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż
akcji STELMET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zielonej Górze
W związku z ogłoszonym w dniu 12 września 2019 roku przez Pana Stanisława Bieńkowskiego („Wzywający” lub
„Nabywający”) za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro
Maklerskie w Warszawie („Dom Maklerski”), na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (odpowiednio „Wezwanie”, „Spółka”, oraz „Akcje”), Wzywający, który jest
jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania, działając na podstawie §8 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748), niniejszym informuje o podjęciu decyzji o zmianie z dniem 18
października 2019 roku określonej w punkcie 9 Wezwania ceny, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, tj. o
podwyższeniu ceny z kwoty 7,74 PLN (słownie: siedem złotych 74/100) za jedną Akcję do kwoty 8,40 PLN (słownie: osiem
złotych 40/100) za jedną Akcję.
W związku z powyższym:
(i) punkt 9 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,40 PLN (słownie: osiem złotych 40/100) za jedną Akcję („Cena
Nabycia”).
Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”
(ii) Punkt 10 Wezwania otrzymuje brzmienie:
„Cena Nabycia jest nie niższa niż minimalna cena wezwania, określona przez obowiązujące przepisy i spełnia wymogi
określone w art. 79 Ustawy.
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym, wynosi 7,35
PLN (słownie: siedem złotych 35/100) za Akcję. Cena Nabycia jest o 14,29% wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich,
dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień
ogłoszenia Wezwania.
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym, wynosi 6,56
PLN (słownie: sześć złotych 56/100) za Akcję. Cena Nabycia jest o 28,05% wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich,
dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień
ogłoszenia Wezwania.
Cena Nabycia nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający oraz
podmioty od niego zależne zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego.
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Wzywający nie jest i nie był w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania stroną zawartego
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.”
Wartość ustanowionego zabezpieczenia jest nie mniejsza niż 100% łącznej wartości Akcji objętych Wezwaniem
określonej na podstawie podwyższonej Ceny Nabycia.
Wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte Wezwaniem, w tym także
za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.
Warszawa, 17 października 2019 roku
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