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Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji
FABRYK MEBLI FORTE SA
W związku z wezwaniem („Wezwanie”) ogłoszonym w dniu 4 września 2020 r. przez MaForm Holding Luxembourg S.A
R.L. („Wzywający”) na sprzedaż akcji spółki Fabryki Mebli "Forte" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”), na
podstawie § 8 ust. 1 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), Wzywający oraz Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (“BM PKO BP”) informują o zmianie ceny, po jakiej
będą nabywane akcje Spółki w Wezwaniu.
W związku z powyższym, wprowadza się następującą zmianę w treści Wezwania:
Poniższy pkt 9 Wezwania:
„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 27,20 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych i
dwadzieścia groszy) za każdą Akcję (“Cena Akcji”).
Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów na jedną Akcję.”
zostaje zastąpiony poniższym zapisem:
„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 30,10 zł (słownie: trzydzieści złotych i dziesięć groszy) za
każdą Akcję (“Cena Akcji”).
Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów na jedną Akcję.”
W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.
W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane Akcje w Wezwaniu, odpowiedniemu podwyższeniu uległa
również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.).
Terminy pisane wielką literą, niezde niowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.
W imieniu MaForm Holding Luxembourg S.A R.L.:
Maciej Formanowicz – pełnomocnik
W imieniu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie:
Grzegorz Zawada – Dyrektor Biura
Piotr Rusiecki – Zastępca Dyrektora
kom mra
infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37307800,komunikat-o-zmianie-ceny-akcji-w-wezwaniu-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-fabryk-meb…

1/2

8.10.2020

Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji FABRYK MEBLI FORTE SA

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl (http://www.biznes.pap.pl)

infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37307800,komunikat-o-zmianie-ceny-akcji-w-wezwaniu-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-fabryk-meb…

2/2

