WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (zwanej dalej „Ustawą o ofercie”)
Wezwanie zostaje ogłoszone przez Nutit a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Evropská 423/178, Vokovice,
160 00 Praga 6, Republika Czeska, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski
w Pradze, dział B, pozycja 20822, posiadającą numer identyfikacji podatkowej CZ042 65 602, zgodnie
z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, na podstawie art. 87 ust. 3 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o ofercie w imieniu wszystkich stron Porozumienia 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) (zwanego dalej
„Rozporządzeniem”).
1.

Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 1.982.531 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset
trzydzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Impel
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000004185 (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”), o wartości
nominalnej 5,00 zł (pięć złotych, 00/100) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej
„GPW”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN
PLIMPEL00011 (zwanych dalej łącznie „Akcjami” a każda z osobna „Akcją”). Jedna Akcja uprawnia
do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
2.

Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego
albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wzywającym jest Nutit a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praga 6,
Republika Czeska, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B,
pozycja 20822, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CZ042 65 602 (zwana dalej
„Wzywającym”).
Wzywający działa w porozumieniu z następującymi podmiotami:
1.

Grzegorzem Dzikiem zamieszkałym w Tyńcu Małym, adres służbowy: ul. Ślężna 118, 53-111
Wrocław oraz

2.

Józefem Biegajem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: ul. Ślężna 118, 53-111
Wrocław oraz

3.

Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa, która jest
podmiotem zależnym od Wzywającego oraz

4.

Trade Bridge a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praga 4,
Republika Czeska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CZ 042 65 629, która jest
podmiotem zależnym od Józefa Biegaja
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razem z Wzywającym zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.
Zgodnie z Porozumieniem w brzmieniu ustalonym 11 grudnia 2020 r., w związku z Art. 87 ust. 3 Ustawy
o ofercie, Wzywający został wskazany jako wykonujący obowiązki w związku z Wezwaniem.
Dodatkowe informacje na temat Porozumienia zostały zamieszczone w pkt. 28 II.
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

Podmiotami nabywającymi Akcje będą:
1)

Wzywający, to jest Nutit a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00
Praga 6, Republika Czeska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CZ042 65 602 (zwany
dalej także „Nabywającym 1”);

2)

Trade Bridge a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praga 4,
Republika Czeska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CZ 042 65 629 (zwana dalej
„Nabywającym 2”)

(Nabywający 1 oraz Nabywający 2 łącznie określani są w dalszej części również jako „Nabywający”).
4.

Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu
pośredniczącego

Firma:

Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej „Trigon” lub „Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Numer telefonu:

+48 22 330 11 11, +48 801 292 292

Numer faksu:

+48 22 330 11 12

Adres e-mail:

bok@trigon.pl

Strona internetowa:

www.trigon.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

Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania łącznie 1.982.531 (jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden) akcji Spółki, stanowiących 15,41% udziału
w kapitale zakładowym Spółki i 11,10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
Nabywający 1 w wyniku Wezwania zamierza nabyć do 835.355 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy
trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji, stanowiących 6,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
uprawniających do 835.355 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących jednocześnie 4,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta;
Nabywający 2 w wyniku Wezwania zamierza nabyć do 1.147.176 (jeden milion sto czterdzieści siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) Akcji, stanowiących 8,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki
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oraz uprawniających do 1.147.176 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt
sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących jednocześnie 6,42% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami
zdematerializowanymi.
6.

Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu wezwania Nabywający 1 zamierza osiągnąć do 10.393.653 (dziesięć milionów
trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, uprawniających do 58,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta,
reprezentowanych przez 7.493.653 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset
pięćdziesiąt trzy) Akcji, stanowiących jednocześnie 58,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.
Po przeprowadzeniu wezwania Nabywający 2 zamierza osiągnąć do 6.283.785 (sześć milionów
dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, uprawniających do 35,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
reprezentowanych przez 4.183.785 (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset
osiemdziesiąt pięć) Akcji, stanowiących jednocześnie 32,52% udziału w kapitale zakładowym
Emitenta.
7.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na
podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nabywający 1 nabędzie 42,13579% Akcji objętych zapisami w Wezwaniu oraz Nabywający 2 nabędzie
57,86421% Akcji objętych zapisami w Wezwaniu, przy czym w przypadku gdyby w wyniku
zastosowania powyższej proporcji liczba Akcji przypadająca danemu Nabywającemu nie była liczbą
całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w ten sposób, że jeżeli część ułamkowa wyniesie mniej, niż 0,5
(pięć dziesiątych), zostanie zaokrąglona w dół a jeżeli 0,5 (pięć dziesiątych) lub więcej, zostanie ona
zaokrąglona w górę.
8.

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 liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100) za
każdą Akcję (dalej „Cena Akcji”). Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
9.

Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8
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 wskazana w pkt. 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 -3 Ustawy
o ofercie.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu)
miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami
na rynku równoległym GPW, wynosi 10,3540 zł (słownie: dziesięć złotych 3540/10000).
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Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech)
miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami
na rynku równoległym GPW, wynosi 12,0206 zł (słownie: dwanaście złotych 0206/10000).
Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne
lub wobec niego dominujące lub podmioty będące Stronami Porozumienia, zapłaciły w okresie
dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, od której nie może być niższa cena Akcji określona
w Wezwaniu, wynosi 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100).
Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.
10.

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

Ogłoszenie Wezwania:

12 grudnia 2020 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów:

4 stycznia 2021 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów:

3 lutego 2021 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:

8 lutego 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:

11 lutego 2021 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje
się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
w godzinach placówek wskazanych w pkt. 18.
Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie
z przepisami prawa, co Wzywający poda do publicznej wiadomości stosownie do Rozporządzenia.
Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu
może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania.
Wzywający poda do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje,
zgodnie z § 5 ust. 3 i 5 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu
przyjmowania zapisów na Akcje.
Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 w zw. z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi 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.
11.

Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotami dominującymi wspólnie wobec Wzywającego są panowie Grzegorz Dzik (będący
jednocześnie prezesem Zarządu Emitenta) i Jakub Dzik (będący jednocześnie członkiem Zarządu
Emitenta).
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12.

Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotami dominującymi wspólnie wobec Nabywającego 1 będącego jednocześnie Wzywającym są
panowie Grzegorz Dzik (będący jednocześnie prezesem Zarządu Emitenta) i Jakub Dzik (będący
jednocześnie członkiem Zarządu Emitenta).
Podmiotem dominującym wobec Nabywającego 2 jest pan Józef Biegaj, będący jednocześnie członkiem
Rady Nadzorczej Emitenta.
13.

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

Wzywający wraz z pozostałymi Stronami Porozumienia (będącego porozumieniem, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, opisanego szerzej w pkt. 28) posiadają łącznie 10.882.646
(dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji Emitenta
stanowiących 88,90% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 84,59% udziału w kapitale
zakładowym Emitenta.
Wzywający posiada 6.658.298 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem) akcji Emitenta stanowiących 51,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta
i 53,50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wzywający wraz z podmiotem zależnym
(Fedha sp. z o.o.) posiada łącznie 7.846.037 (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy
trzydzieści siedem) akcji Emitenta stanowiących 60,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta
i 60,15% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podmioty dominujące wobec
Wzywającego (tj. Grzegorz Dzik i Jakub Dzik) nie posiadają bezpośrednio akcji Emitenta.
14.

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

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotem zależnym (Fedha sp. z o.o.) zamierza
osiągnąć łącznie 67,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, tj. 8.681.392 (osiem milionów
sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) Akcji uprawniających do
wykonywania 64,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podmioty dominujące wobec Wzywającego (tj. Grzegorz Dzik i Jakub Dzik) nie posiadają bezpośrednio
akcji Emitenta.
15.

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

Nabywający, wraz z podmiotami dominującymi i zależnym oraz pozostałymi Stronami Porozumienia
(będącego porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, opisanego szerzej
w pkt. 28), posiadają łącznie akcje uprawniające do 88,90% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w liczbie 10.882.646 (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset
czterdzieści sześć) akcji Emitenta, stanowiące 84,59 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.
Nabywający 1 posiada akcje uprawniające do 53,50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w liczbie 6.658.298 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem), stanowiące 51,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Nabywający 1
wraz z podmiotem zależnym (Fedha sp. z o.o.) posiada akcje uprawniające do 60,15% liczby głosów na
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Walnym Zgromadzeniu Emitenta w liczbie 7.846.037 (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć
tysięcy trzydzieści siedem), stanowiące 60,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Podmioty
dominujące wobec Wzywającego (tj. Grzegorz Dzik i Jakub Dzik) nie posiadają bezpośrednio akcji
Emitenta.
Nabywający 2 posiada akcje uprawniające do 28,75% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w liczbie 3.036.609 (trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięć), stanowiące
23,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Podmiot dominujący wobec Nabywającego 2 (Józef
Biegaj) nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta. Nabywający 2 nie posiada żadnych podmiotów
zależnych.
16.

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

Uwzględniając akcje posiadane w dacie Wezwania przez Nabywających oraz przez pozostałe Strony
Porozumienia, w wyniku Wezwania Strony Porozumienia zamierzają osiągnąć do 100% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i do 100% liczby akcji Emitenta, reprezentowanych przez
12 865 177 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji
Emitenta, uprawniających do 17 865 177 (siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy
sto siedemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Nabywający 1 wraz z podmiotem zależnym (Fedha sp. z o.o.) zamierza osiągnąć łącznie do 64,83%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych przez 8.681.392 (osiem milionów
sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje Emitenta, stanowiących
jednocześnie 67,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Podmioty dominujące wobec
Nabywającego 1 (Grzegorz Dzik i Jakub Dzik) nie posiadają bezpośrednio akcji Emitenta, zatem te
same udziały procentowe i liczby akcji Emitenta zostaną osiągnięte zarówno przez Nabywającego 1
(pośrednio i bezpośrednio), jak i jego podmioty dominujące.
Nabywający 2 zamierza osiągnąć łącznie do 35,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
reprezentowanych przez (cztery miliony cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset
osiemdziesiąt pięć) akcji Emitenta, stanowiących jednocześnie 32,52% udziału w kapitale zakładowym
Emitenta. Podmiot dominujący wobec Nabywającego 2 (Józef Biegaj) nie posiada bezpośrednio akcji
Emitenta, zatem te same udziały procentowe i liczby akcji Emitenta zostaną osiągnięte zarówno przez
Nabywającego 2, jak i jego podmiot dominujący. Nabywający 2 nie posiada żadnych podmiotów
zależnych.
17.

Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –
jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Wzywający jest jednocześnie Nabywającym 1. Pomiędzy Nabywającym 1 a Nabywającym 2 poza
porozumieniami opisanymi w pkt. 28 nie istnieją żadne inne powiązania, w szczególności organizacyjne
lub kapitałowe.
18.

Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Podmiotu
Pośredniczącego (zwane dalej „Punktami Obsługi Klienta” lub „POK”), zgodnie z listą wskazaną
poniżej:
1)

Częstochowa: al. N.M.P. 28, 42-202 Częstochowa;

2)

Kraków: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków;
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3)

Warszawa: Plac Unii, Budynek A, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

W okresie przyjmowania zapisów, wskazane powyżej POK otwarte będą w godzinach 8:15-17:15.
Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w godzinach ich otwarcia.
Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem
poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy
kierować na następujący adres:
TRIGON Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „Wezwanie – IMPEL”.
W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane
będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami
poświadczonymi zgodnie z procedurą określoną w pkt. 28 pkt. III niniejszego Wezwania i doręczone
Podmiotowi Pośredniczącemu, w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż do godz. 17:00 czasu warszawskiego w dniu 3 lutego 2021
r. Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać
w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta lub pod adresem poczty elektronicznej
BOK@trigon.pl.
Podmiot Pośredniczący zwraca uwagę na możliwość (o ile zostaną spełnione odpowiednie przesłanki)
złożenia zapisu w Trybie Uproszczonym, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych składającego zapis.
Szczegółowe procedury przesłania zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską oraz korzystania
z Trybu Uproszczonego przedstawione są w pkt. 28 pkt. III niniejszego Wezwania.
19.

Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje
będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Nabywający
nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.
Transakcje nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, będą miały miejsce nie później
niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie
transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ich
zawarcia. Zakładane daty, w których zostaną przeprowadzone transakcje oraz ich rozliczenie wskazane
zostały w pkt. 10 Wezwania.
20.

Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż
zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.
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21.

Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Jako Strona Porozumienia (będącego porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o ofercie, opisanego szerzej w pkt. 28), Wzywający wraz z pozostałymi Stronami Porozumienia jest
podmiotem dominującym wobec Emitenta. Wzywający nie jest podmiotem zależnym od Emitenta.
22.

Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Nabywający 1 jak i Nabywający 2, jako Strony Porozumienia (będącego porozumieniem, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, opisanego szerzej w pkt. 28), są wraz z pozostałymi
Stronami Porozumienia podmiotami dominującymi wobec Emitenta. Żaden z nich nie jest podmiotem
zależnym od Emitenta.
Dodatkowo, podmioty dominujące wobec Nabywającego 1, panowie Grzegorz Dzik oraz Jakub Dzik,
są odpowiednio prezesem Zarządu oraz członkiem Zarządu Emitenta a podmiot dominujący wobec
Nabywającego 2, pan Józef Biegaj, jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
23.

Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
prawnych 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 prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub
zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego,
ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych 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

Nabywający oświadczają, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane
w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów
w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku
zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. W szczególności, nabycie Akcji przez Nabywających w wyniku
Wezwania nie będzie oznaczało zmiany kontroli nad Emitentem wymagającej zgody Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.
24.

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 ogłaszane jest bez zastrzeżenia warunku.
25.

Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
wezwania

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności
operacyjnej Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.
Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza zażądać podjęcia przez Walne Zgromadzenie
Emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie.
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Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający oraz pozostałe Strony
Porozumienia osiągną lub przekroczą 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
przeprowadzony zostanie, przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały, o której
mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, przymusowy wykup akcji Emitenta należących do innych
akcjonariuszy na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o ofercie.
Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy
o ofercie, Wzywający zamierza doprowadzić do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku
o wyrażenie zgody na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym.
26.

Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są
przedmiotem wezwania

Nabywający nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności
operacyjnej Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.
Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający 1 zamierza zażądać podjęcia przez Walne Zgromadzenie
Emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie.
Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Nabywający oraz pozostałe
Strony Porozumienia osiągną lub przekroczą 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta przeprowadzony zostanie, przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały, o
której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, przymusowy wykup akcji Emitenta należących do innych
akcjonariuszy na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o ofercie.
Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy
o ofercie, Nabywający zamierzają doprowadzić do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku
o wyrażenie zgody na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym.
27.

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 stanowią środki pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 100% łącznej wartości Akcji,
które są przedmiotem Wezwania, to jest w kwocie 25.772.903,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć
milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy 00/100 złote).
Nabywający 1 tytułem zabezpieczenia zdeponował na rachunku pieniężnym prowadzonym przez
Podmiot Pośredniczący środki pieniężne w wysokości 10.859.615,00 zł (słownie: dziesięć milionów
osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 00/100). Nabywający 2 tytułem
zabezpieczenia zdeponował na rachunku pieniężnym prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący
środki pieniężne w wysokości 14.913.288,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzynaście
tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
Zdeponowane środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane w pierwszej kolejności wyłącznie
w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania, a następnie w celu pokrycia
ewentualnych innych kosztów związanych z Wezwaniem.
W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało
przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.
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28.

Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

I.

Uwagi ogólne

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 na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego działającego
w Porozumieniu z osobami o których mowa w pkt. 2 Wezwania.
Akcje objęte zapisami nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.
II.

Podstawowe informacje o Porozumieniu

Porozumienie zostało pierwotnie zawarte 8 września 2003 r. w związku z Art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy
o ofercie. Następnie zostało aneksowane, po raz pierwszy 20 czerwca 2012 r., a w zakresie dotyczącym
między innymi Wezwania, 11 grudnia 2020 r.
Stronami Porozumienia w brzmieniu ustalonym 11 grudnia 2020 r. są następujące podmioty:
1.

Grzegorz Dzik zamieszkały we Tyńcu Małym, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

2.

Józef Biegaj zamieszkały we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

3.

Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa, wobec
której podmiotem dominującym jest Nutit a.s. z siedzibą w Pradze,

4.

Nutit a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praga 6, Republika
Czeska, wobec której podmiotami dominującymi są Grzegorz Dzik i Jakub Dzik i która jest
jednocześnie podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o. oraz

5.

Trade Bridge a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praga 4,
Republika Czeska, która jest kontrolowana przez Józefa Biegaja

Najważniejsze postanowienia Porozumienia są następujące:
1.

Strony zobowiązały się do konsultowania sposobu głosowania przez nie uchwał Walnego
Zgromadzenia Emitenta, a w sprawach uznanych za istotne, jak w szczególności zmiany statutu,
pokrycia straty, podziału zysku, emisji obligacji, zbycia przedsiębiorstwa, strategii Emitenta,
ustalenia składu i wyboru członków Rady Nadzorczej, zobowiązały się do głosowania
w uzgodniony sposób.

2.

Strony zobowiązały się do wzajemnego informowania o zamiarze nabycia akcji Emitenta i do
dążenia do zakupów akcji w proporcjach będących wynikiem wzajemnych uzgodnień.

3.

Strony zobowiązały się do dofinansowania Emitenta poprzez objęcie nowych akcji z prawem
poboru, jeżeli stosowna uchwała zostałaby podjęta przez walne zgromadzenie.

4.

Strony przewidziały możliwość współpracy w innych sprawach w których zaistnieje konieczność
prowadzenia trwałej i wspólnej polityki zarządzania wobec Emitenta.

5.

Wzywający może ogłosić Wezwanie w czasie przez siebie wybranym, uzgodnionym
z Nabywającym 2. W przypadku ogłoszenia Wezwania, nabywającymi akcje Spółki będą
Nabywający 1 oraz Nabywający 2, na zasadach i w proporcjach pomiędzy nimi ustalonych.
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6.

Każda ze Stron Porozumienia zapewniła, że nie będzie składać zapisów na sprzedaż akcji
Emitenta w odpowiedzi na Wezwanie, a w trakcie Wezwania nie będzie nabywać akcji Emitenta.

7.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji Wezwania akcje należące do Stron Porozumienia
reprezentować będą łącznie co najmniej 95% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
Wzywający, po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywającym 2, przeprowadzi przymusowy
wykup akcji Emitenta należących do innych akcjonariuszy, zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie.

8.

W związku z Art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie, Wzywający został wskazany jako podmiot, na
którym będzie ciążyć wykonanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie
w związku z Wezwaniem i ewentualnym przymusowym wykupem.

Niezależnie od Porozumienia, 11 grudnia 2020 r Nabywający 1 oraz Nabywający 2 zawarli
porozumienie dodatkowe, w którym postanowili między innymi, że Nabywający 1 i Nabywający 2 będą
nabywać akcje w Wezwaniu, w ramach ewentualnego przymusowego wykupu oraz wykupu na żądanie
akcjonariusza, w proporcji 42,13579% dla Nabywającego 1 i 57,86421% dla Nabywającego 2. Ponadto,
w przypadku, gdy Nabywający 1 złoży żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Emitenta w celu
podjęcia uchwały w sprawie wycofania jego akcji z obrotu na GPW, Nabywający 1 oraz Nabywający 2
zobowiązali się do głosowania za jej przyjęciem.
III.

Informacje w sprawie procedury odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym notowane
będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.
1)

Zapis w POK:

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług
POK wskazanych w pkt. 18 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności:
(i)

złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane
są należące do niej Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach
Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu, z terminem
obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna
także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania
(włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 11 lutego
2021 r. włącznie
oraz

(ii)

złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący
w POK wskazanych w pkt. 18 niniejszego Wezwania nie później niż o godzinie 17:00 czasu
warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku
przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 3 lutego 2021 r. włącznie, załączając do
niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w ppkt. (i) powyżej.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny okazać osobom przyjmującym zapisy w POK
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny
wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania
w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli
takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).
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2)

Zapis korespondencyjny:

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub
pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:
(i)

złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane
są jej Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania
(włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem
obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna
także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania
(włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 11 lutego
2021 r. włącznie
oraz

(ii)

przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie
gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później
niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj.
w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 3 lutego 2021 r.
włącznie:
– oryginał świadectwa depozytowego;
– wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis
na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego
świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.
Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z
odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu
wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający
umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego
wypisu z odpowiedniego rejestru).
Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65,
31-545 Kraków
Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – IMPEL”

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą
tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, podpisane zgodnie
z procedurą opisaną powyżej i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie
17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.
3)

Zapis w Trybie Uproszczonym:

Z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego rachunek papierów
wartościowych, na których zdeponowane są Akcje należące do osoby składającej zapis („Firma
Inwestycyjna”), w celu umożliwienia złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie przez jak największy
krąg zainteresowanych, Podmiot Pośredniczący będzie akceptował zapisy złożone za pośrednictwem
Firmy Inwestycyjnej, w ten sposób, że Firma Inwestycyjna przyjmie zapis na sprzedaż Akcji w
odpowiedzi na Wezwanie, ustanowi blokadę Akcji pod rozliczenie Wezwania i utrzyma ją do dnia
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rozliczenia transakcji w wykonaniu Wezwania zgodnie z pkt. 1) ppkt. (i) powyżej, lecz nie wyda osobie
składającej zapis świadectwa depozytowego wystawionego w związku ze złożeniem tego zapisu.
Zamiast tego, Firma Inwestycyjna będzie zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Podmiotu
Pośredniczącego o złożeniu zapisu w trybie określonym w niniejszym punkcie oraz do przekazania
Podmiotowi Pośredniczącemu kopii formularza zapisu oraz stosownego świadectwa depozytowego
najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zapisu („Tryb Uproszczony”).
Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności wobec osoby składającej zapis w Wezwaniu za
szkody powstałe w wyniku nie przesłania przez Firmę Inwestycyjną do Podmiotu Pośredniczącego
informacji o złożonym zapisie lub stosownego świadectwa depozytowego lub też uznania ich za
nieważne na skutek wad formalnych lub otrzymania ich po godzinie 17:00 czasu warszawskiego
w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.
Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie
umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone
przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza lub też sporządzone w formie
aktu notarialnego.
Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji czy osoba
składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy te Akcje
zostały zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach lub braku
potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane
w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.
Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie
wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu
po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi
odpowiedzialności za nie uwzględnienie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania
zapisów.
Formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym
członkami GPW oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów
wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych
w pkt. 18 niniejszego Wezwania, lub pod adresem poczty elektronicznej BOK@trigon.pl. W ramach
Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami
udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.
Klienci Podmiotu Pośredniczącego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach
papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący składając formularz zapisu na
sprzedaż Akcji nie muszą dołączać świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów Podmiotu
Pośredniczącego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej
powyżej procedury.
Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone
zgodnie z opisanymi wyżej warunkami.
Przez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli
o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych
z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).
Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie,
jak również w zakresie możliwości składania dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym
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można uzyskać osobiście w POK wymienionych w pkt. 18 Wezwania oraz telefonicznie w Podmiocie
Pośredniczącym pod numerem telefonu +48 22 330 11 11.
(b)

Koszty rozliczeń:

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki
pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem
świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.
Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki
papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
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Warszawa, 11 grudnia 2020 r.

..........................................................
(podpis osoby działającej w imieniu Wzywającego będącego jednocześnie Nabywającym 1)

..........................................................
(podpis osoby działającej w imieniu Nabywającego 2)

..........................................................

..........................................................
(podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego)
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