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Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE SA ogłoszone przez TSS EUROPE B.V. komunikat
Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Simple Spółka Akcyjna („Spółka”) z
siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez TSS Europe B.V. – prywatną spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną i istniejącą na mocy przepisów prawa holenderskiego, z siedzibą
w Nieuwegein, adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego
prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 68116551, posiadającą Numer Identyfikacji
Podatkowej 857309171 („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji
Spółki, stanowiących 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne
Zgromadzenie”). Wezwanie zostaje ogłoszone 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 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie
Publicznej”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26
listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki
publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z
2020 r., poz. 2114) („Rozporządzenie”).
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje Spółki nienależące do Wzywającego na dzień Wezwania, tj.
4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, wyemitowanych przez Simple Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065743,
posiadającą numery: NIP: 1130022578, REGON: 012642634, będących przedmiotem obrotu na rynku
głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
(„GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z
siedzibą w Warszawie („KDPW”) kodem ISIN: PLSIMPL00011 („Akcje”). Każda z Akcji uprawnia do 1
(jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do
doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną
Pełny ekran
Firma: TSS Europe B.V. (Besloten Vennootschap)
Siedziba: Nieuwegein, Holandia
Adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego
akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną
Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, wskazany w punkcie 2
niniejszego Wezwania, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 2
powyżej.
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego
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Pełny ekran
Firma:
mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku (“Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba:
Warszawa, Polska
Adres:
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
Numer telefonu:
+ 48 22 697 47 00
Numer faksu:
+ 48 22 697 48 20
Adres poczty elektronicznej: mbm@mbank.pl
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
Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% (stu procent)
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, odpowiadających 4.812.160 (czterem milionom ośmiuset
dwunastu tysiącom stu sześćdziesięciu) zdematerializowanych Akcji, uprawniających do 4.812.160 (czterech
milionów ośmiuset dwunastu tysięcy stu sześćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu i
reprezentujących 100% (sto procent) wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki oraz stanowiących 100%
(sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje będące przedmiotem
Wezwania są zdematerializowane i każda z Akcji uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
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, zobowiązuje się nabyć Akcje pod warunkiem, że zapisami w
Wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3.176.025 (trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia
pięć) Akcji, tj. co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby Akcji, odpowiadających
3.176.025 (trzem milionom stu siedemdziesięciu sześciu tysiącom dwudziestu pięciu) głosów na Walnym
Zgromadzeniu, stanowiących 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, informacja o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, o którym
mowa powyżej, oraz o decyzji Wzywającego o nabywaniu lub nienabywaniu Akcji w przypadku
niespełnienia wspomnianego warunku zostanie niezwłocznie przekazana przez Wzywającego do agencji
informacyjnej zgodnie z art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zostanie ogłoszona w co najmniej jednym
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego,
zgodnie z treścią Wezwania, warunek powinien się ziścić.
7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje
zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania
Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć łącznie do 100% (stu
procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, odpowiadających łącznie 4.812.160 (czterem
milionom ośmiuset dwunastu tysiącom stu sześćdziesięciu) zdematerializowanych Akcji, uprawniających
łącznie do 4.812.160 (czterech milionów ośmiuset dwunastu tysięcy stu sześćdziesięciu) głosów na Walnym
Zgromadzeniu i reprezentujących łącznie 100% (sto procent) wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki
oraz stanowiących łącznie 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane i każda z Akcji uprawnia do 1
(jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie
wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
Nie dotyczy. Jedynie Wzywający zamierza nabywać Akcje na podstawie 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
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liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju
Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 PLN (trzynaście 01/100 złotych) za jedną Akcję
(„Cena Akcji w Wezwaniu”).
Każda z Akcji objętych Wezwaniem uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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 w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie
Publicznej.
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu)
miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami
Spółki na rynku głównym GPW, wynosi (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku) 10,24 PLN
(dziesięć złotych 24/100).
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy
poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na
rynku głównym GPW, wynosi (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku) 10,91 PLN (dziesięć
złotych 91/100).
W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, podmioty dominujące
wobec Wzywającego, ani podmioty zależne Wzywającego nie nabywały Akcji Spółki.
Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania nie był, stroną
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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
Pełny ekran
Dzień ogłoszenia wezwania
10 grudnia 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów
5 stycznia 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów
5 lutego 2021 r. do godziny 12:00 CET
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW 10 lutego 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji 12 lutego 2021 r.
Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3, w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem może zostać wydłużony, wedle uznania Wzywającego, łącznie do nie
więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 7 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o
wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni
przed dniem zakończenia pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w
Wezwaniu może ulec wydłużeniu do 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistnieją
uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania. W takim przypadku
jednak Wzywający musi nabyć Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie pierwszych 70
(siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów, nie później niż w okresie 10 (dziesięciu) dni roboczych
przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów na sprzedaż
Akcji będących przedmiotem Wezwania. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, Podmiot
Pośredniczący poinformuje o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie
później niż na 14 (czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
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Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w
Wezwaniu może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku nabycia Akcji w Wezwaniu
polegającego na uzyskaniu przez Wzywającego, będącego jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje,
decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia
bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorców, polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką w
drodze nabycia przez Wzywającego Akcji, jednak nie więcej niż do 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli
bezskutecznie upłynie termin wskazany w treści punktu 29 Wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy
Wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. b)
Rozporządzenia, Podmiot Pośredniczący poinformuje o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych
Wezwaniem może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną
złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji). Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Podmiot
Pośredniczący poinformuje o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie
później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż
Akcji w Wezwaniu.
Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji w
Wezwaniu mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie
później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach
Wezwania.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
Bezpośrednim podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest spółka Constellation Software
Netherlands Holding Coöperatief U.A., z siedzibą w Nieuwegein, w Holandii, posiadająca 100% (sto
procent) udziałów w kapitale zakładowym Wzywającego.
Bezpośrednim podmiotem dominującym wobec Constellation Software Netherlands Holding Coöperatief
U.A. jest Constellation Software Inc., spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Toronto (Toronto Stock Exchange), z siedzibą w Toronto, w Kanadzie, posiadająca
66,71% (sześćdziesiąt sześć 71/100 procent) udziałów w kapitale zakładowym Constellation Software
Netherlands Holding Coöperatief U.A.
Nie ma podmiotów dominujących wobec Constellation Software Inc. w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o
Ofercie Publicznej.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy ze Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została
przedstawiona w punkcie 12 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
Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, ani Wzywający, podmioty dominujące wobec Wzywającego, ani
podmioty zależne od Wzywającego, nie posiadają żadnych Akcji.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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
W wyniku Wezwania, Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza posiadać
4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) Akcji w Spółce, stanowiących
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łącznie 100% (sto procent) ogólnej liczby Akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do
4.812.160 (czterech milionów ośmiuset dwunastu tysięcy stu sześćdziesięciu) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Ani podmioty dominujące wobec Wzywającego, ani podmioty od niego zależne nie zamierzają nabywać
żadnych Akcji w Wezwaniu.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy ze Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została
przedstawiona w punkcie 14 Wezwania.
17. Łączna, procentowa 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
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy ze Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została
przedstawiona w punkcie 15 Wezwania.
18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne
podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje
Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących
punktach usług maklerskich Podmiotu Pośredniczącego („Punkty Usług Maklerskich”), w godzinach ich
otwarcia lub w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego.
Pełny ekran
Lp. Miejscowość
1 BYDGOSZCZ
2 GDYNIA
3 KRAKÓW
4 POZNAŃ
5 WARSZAWA
6 WROCŁAW

Adres
Numer telefonu Godziny pracy
ul. Grodzka 17; 85-109 Bydgoszcz 509 807 791
8:30-16:30
ul. Śląska 47; 81-310 Gdynia
668 226 230
8:30-16:30
ul. Augustiańska 15; 31-064 Kraków 606 444 366
8:30-16:30
ul. Roosevelta 22; 60-829 Poznań
668 175 736
8:30-16:30
ul. Królewska 14; 00-065 Warszawa 22 697 49 49 9:00-17:00
pl. Jana Pawła II 8; 50-136 Wrocław 600 879 351
8:30-16:30

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach
upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, będą mogli złożyć zapis w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego: mBank S.A., Warszawa, ul.
Prosta 18, numer telefonu: 22 697 47 13, godziny otwarcia: 9:00 – 17:00, po uprzednim umówieniu takiej
wizyty.
Egzemplarze dokumentu Wezwania oraz wszelkie inne formularze niezbędne do składania zapisów zostaną
udostępnione w powyższych Punktach Usług Maklerskich.
W przypadku inwestorów, którzy złożą Podmiotowi Pośredniczącemu zapis na formularzu zapisu opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, będą mogli złożyć powyższy zapis Podmiotowi Pośredniczącemu, przesyłając go na adres email: cebok@mbank.pl lub - w przypadku inwestorów, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku
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powierniczym lub podmiotach uprawnionych do zarządzania portfelami, w skład którego wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych: dsi-mo-mdm@mbank.pl.
Złożone w ten sposób zapisy muszą jednak zostać dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż
do godziny 10:00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania.
W takim przypadku świadectwo depozytowe wystawione na Akcje przeznaczone do sprzedaży
Wzywającemu w ramach Wezwania może być również dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu z
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub w formie oryginału dokumentu składanego w formie papierowej.
Wzywający zwraca uwagę, że w trakcie trwania Wezwania liczba Punktów Usług Maklerskich, w których
będą przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji może ulec zwiększeniu.
Informacja o zwiększeniu liczby Punktów Usług Maklerskich, w których będą przyjmowane zapisy na
sprzedaż Akcji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o
której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o
zasięgu ogólnopolskim.
Szczegóły składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zostały opisane w punkcie 37 Wezwania.
20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał
akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie
Z zastrzeżeniem informacji zawartych w punkcie 11 niniejszego Wezwania, do czasu zakończenia okresu
przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem, Wzywający, będący jednocześnie
podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na
Wezwanie.
Transakcje, w których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji będą miały miejsce nie później niż w ciągu
3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. w przypadku
gdy okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 10 lutego
2021 r. Rozliczenie tych transakcji nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj.
w przypadku gdy okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu
15 lutego 2021 r.
Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w
ramach Wezwania, jeżeli podejmie decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów w ramach
Wezwania łącznie do ponad 70 (siedemdziesięciu) dni, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 Wezwania.
21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane
Nie dotyczy. Wszystkie Akcje w kapitale zakładowym Spółki są zdematerializowane.
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 zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na
zamianę akcji
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje
zapisywanie się na zamianę akcji
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37928271,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-simple-sa#

6/12

11.12.2020

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE SA

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie
przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.
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 emitenta Akcji objętych Wezwaniem.
28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy ze Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została
przedstawiona w punkcie 27 Wezwania.
29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków 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 otrzymaniu
decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest
ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień,
oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się
warunków 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
Niniejsze Wezwanie uzależnione jest od spełnienia warunku w postaci uzyskania przez Wzywającego,
będącego jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia bezwarunkowej zgody na koncentrację
przedsiębiorców, polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji,
albo bezskutecznego upływu ustawowego terminu na wydanie takiej decyzji.
Wzywający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunku wskazanego w poprzednim zdaniu oraz
pomimo jego niespełnienia do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania zgodnie z art. 98
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
1076 z późn. zm.).
Wzywający według swojej najlepszej wiedzy oczekuje, że warunek opisany w niniejszym punkcie 29
Wezwania zostanie spełniony przed końcem okresu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 5 lutego
2021 r. Data ta może zostać przedłużona jednokrotnie lub wielokrotnie, w granicach określonych w punkcie
11 niniejszego Wezwania, o ile powyższy warunek nie zostanie spełniony w pierwotnie przewidywanym
terminie.
Zgodnie z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, informacja o otrzymaniu decyzji o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody
na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, o której mowa w niniejszym punkcie 29 Wezwania, zostanie
niezwłocznie przekazana przez Wzywającego do agencji informacyjnej zgodnie z art. 58 Ustawy o Ofercie
Publicznej oraz zostanie ogłoszona w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później
niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią Wezwania, warunek powinien
się ziścić.
30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest 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
Wezwanie jest ogłaszane pod następującymi warunkami:
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a) złożenie w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6
Wezwania;
b) otrzymanie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie
udzielenia bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorców, polegającą na przejęciu kontroli nad
Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji, o której mowa w punkcie 29 Wezwania; oraz
c) zawarcie przez Spółkę z Wzywającym umowy organizacyjnej ustanawiającej ramy współpracy
strategicznej pomiędzy Spółką a grupą kapitałową Wzywającego, integracji Spółki w ramach grupy
kapitałowej Wzywającego oraz wspólnych projektów na rzecz rozwoju.
Wzywający oczekuje, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione przed końcem okresu
przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 5 lutego 2021 r., o ile termin przyjmowania zapisów nie
zostanie wydłużony.
Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia
decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunków, o których mowa powyżej.
Informacja o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunków, o których mowa w niniejszym punkcie 30
Wezwania, oraz o decyzji Wzywającego o nabywaniu lub nienabywaniu Akcji w przypadku niespełnienia
wspomnianych warunków, zostanie niezwłocznie przekazana przez Wzywającego do agencji informacyjnej
zgodnie z art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zostanie ogłoszona w co najmniej jednym dzienniku o
zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z
treścią Wezwania, warunek powinien się ziścić.
31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania
Wzywający jest częścią grupy kapitałowej wyspecjalizowanej w rozwoju różnych segmentów rynku
wertykalnego poprzez dostarczanie rozwiązań w zakresie oprogramowania biznesowego. Grupa kapitałowa
Wzywającego składa się z niezależnych od siebie jednostek, które dostarczają oprogramowanie i związane z
nim usługi do określonych segmentów rynku wertykalnego. Obszar specjalizacji działalności grupy
kapitałowej Wzywającego oparty jest na wieloletnim doświadczeniu.
Potencjalne nabycie Akcji jest traktowane przez Wzywającego jako długoterminowa inwestycja o
charakterze strategicznym. Wzywający postrzega transakcję jako szansę na rozwój i poszerzenie potencjału
Spółki w zakresie jej działalności w branży IT w przedmiocie wdrażania systemów informatycznych dla
poszczególnych segmentów rynku, wobec których Spółka świadczy usługi na terenie Polski.
Zamiarem Wzywającego po zakończeniu Wezwania, w przypadku nabycia co najmniej 95%
(dziewięćdziesięciu pięciu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest przeprowadzenie
przymusowego wykupu pozostałych Akcji posiadanych w tym czasie przez akcjonariuszy mniejszościowych
Spółki, na zasadach i warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej, w szczególności w art. 82
Ustawy o Ofercie Publicznej, z poszanowaniem wszystkich praw akcjonariuszy mniejszościowych, które
przysługują im w ramach takiego wykupu.
Jeżeli w wyniku Wezwania, Wzywający nabędzie co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent), ale mniej niż
95% (dziewięćdziesiąt pięć procent), ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, to zamierza on
przeprowadzić czynności mające na celu wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW. W związku z powyższym, Wzywający zamierza doprowadzić do: (i) podjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały o wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
(poprzedzonej ogłoszeniem przez Wzywającego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich
pozostałych Akcji Spółki zgodnie z art. 95 ust. 5 Ustawy o Ofercie), a następnie do (ii) złożenia przez Spółkę
wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku
regulowanym, na zasadach i warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej, w szczególności w
art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian dotyczących przedmiotu lub skali działalności Spółki
po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.
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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, zamiary
podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały
przedstawione w punkcie 31 Wezwania.
33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, może odstąpić od Wezwania tylko
wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje Spółki, a cena
zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Akcji w Wezwaniu zaoferowana przez
Wzywającego.
34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż
lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji
w wezwaniach, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73
ust. 1 ustawy
Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach,
pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
Nie dotyczy. Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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
Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci
gwarancji bankowej wystawionej w PLN przez ING Bank N.V., z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii.
Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać
nabyte przez Wzywającego, jako podmiot nabywający Akcje w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie
o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z
zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie
Pierwszego dnia przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym w czasie
zbierania zapisów rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji złożone przez osoby odpowiadające na
Wezwanie.
Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinna wykonać
następujące czynności:
i. złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje,
instrukcję blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz
złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu z terminem ważności do dnia zawarcia
transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
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ii. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w
Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) - świadectwo
depozytowe może zostać wystawione z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu; oraz
iii. złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w Punktach
Usług Maklerskich wskazanych w punkcie 19 Wezwania, w godzinach pracy tych Punktów Usług
Maklerskich, lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na określony adres e-mail wskazany w punkcie 19
Wezwania, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (ii) powyżej.
Zapis na sprzedaż może być złożony jedynie przez właściciela Akcji, przez jego przedstawiciela ustawowego
lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone na piśmie i
poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe, w formie aktu notarialnego lub w
formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.
Osoby mające zamiar złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie
wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji, dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego po
upływie wyżej wskazanego terminu, nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności
za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.
Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że przyjmuje
warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na
sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną
udostępnione wszystkim domom maklerskim z siedzibą na terytorium Polski, polskim oddziałom
zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz
bankom z siedzibą na terytorium Polski, które prowadzą rachunki papierów wartościowych i są uczestnikami
KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą dostępne w Punktach
Usług Maklerskich, o których mowa w punkcie 19 Wezwania, w terminie przyjmowania zapisów.
W ramach niniejszego Wezwania zostaną zaakceptowane jedynie te zapisy, które będą zgodne ze wzorami
dokumentów udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący.
Klienci Podmiotu Pośredniczącego, dla których prowadzi on rachunki papierów wartościowych, na których
zapisane są Akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na
sprzedaż Akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na
podstawie instrukcji blokady Akcji zgodnie z powyższą procedurą.
Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej
lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym przez klienta Podmiotu Pośredniczącego, o ile jest to zgodne
z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w
formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznej od klienta dyspozycji.
Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być
złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego przyjmującego dyspozycje.
Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca
zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.
W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji lub braku potwierdzenia wystawienia
świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie będą
przedmiotem transakcji giełdowej.
Transakcje zostaną przeprowadzone jedynie w stosunku do tych Akcji, na których sprzedaż złożono zapisy
zgodnie z powyższymi warunkami określonymi w niniejszym Wezwaniu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w ramach odpowiedzi na niniejsze
Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Usług Maklerskich, wskazanych w punkcie 19 Wezwania,
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lub telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującym numerem telefonu: 883 327 178.
b) Umowa Inwestycyjna
W dniu 10 grudnia 2020 r., Wzywający razem z: Cron sp. z o.o., Bogusławem Miturą (łącznie jako
„Akcjonariusze Większościowi”), Rafałem Wnorowskim, Michałem Siedleckim oraz Danielem Frygą
(członkami zarządu Spółki, łącznie jako „Akcjonariusze Będący Członkami Zarządu”), zawarł umowę
inwestycyjną dotyczącą nabycia akcji w ramach ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na
sprzedaż Akcji Spółki („Umowa Inwestycyjna”), w związku z zawartym listem intencyjnym w przedmiocie
sprzedaży 100% (stu procent) Akcji Spółki w ramach wezwania, odnośnie którego istotne informacje zostały
przedstawione w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zgodnie z Umową
Inwestycyjną, Akcjonariusze Większościowi oraz Akcjonariusze Będący Członkami Zarządu (łącznie
posiadający 2.716.066 (dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) Akcji,
reprezentujących 56,44% (pięćdziesiąt sześć 44/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu) („Akcje Objęte Umową Inwestycyjną”) zgodzili się złożyć zapisy na sprzedaż Akcji
Objętych Umową Inwestycyjną w niniejszym Wezwaniu oraz sprzedać Akcje Objęte Umową Inwestycyjną
Wzywającemu na zasadach i warunkach opisanych w Umowie Inwestycyjnej oraz niniejszym Wezwaniu, za
tę samą cenę za jedną Akcję jak Cena Akcji w Wezwaniu, zaoferowana przez Wzywającego zgodnie z
punktem 9 Wezwania. Pozostałe, istotne informacje na temat Umowy Inwestycyjnej zostały przedstawione w
raporcie bieżącym Spółki nr 20/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
c) 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.
Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania
zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w
odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.
Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w
ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich,
których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.
Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w
Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie
nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.
Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie
terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób
nieprawidłowy lub które są nieczytelne.
Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje
prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane
przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży
w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami
prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
Ani Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez
akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z
podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będą
zobowiązani do zwrotu żądnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do
skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO I PODMIOTU NABYWAJĄCEGO
Podpis: ____________________
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Imię i nazwisko: Maciej Różycki
Funkcja: pełnomocnik
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO
Podpis: ____________________
Imię i nazwisko: Michał Marczak
Funkcja: pełnomocnik
Podpis: ____________________
Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia
Funkcja: pełnomocnik
kom amp/
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
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