INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA ZAPISÓW
W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Niniejszym, MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Wzywający 1”), MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Wzywający 2”) oraz Pan Tomasz Czechowicz („Wzywający 3”; łącznie Wzywający 1, Wzywający
2 i Wzywający 3 zwani są „Wzywającymi”), w związku z ogłoszonym w dniu 20 listopada 2020 r.
przez Wzywających, 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 – tekst jednolity, ze zm.) 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),
wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Private Equity Managers Spółka Akcyjna
(odpowiednio: „Spółka” oraz „Wezwanie”), informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów
w Wezwaniu do dnia 20 stycznia 2020 r.
W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:
1) w pkt 11 Wezwania, poniższe postanowienia:
„Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:

8 stycznia 2021 r. do godz.15:00
(czasu CET)
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:
13 stycznia 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 stycznia 2021 r.”
zastępuje się następującymi postanowieniami:
„Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:

20 stycznia 2021 r. do godz.15:00
(czasu CET)
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:
25 stycznia 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 stycznia 2021 r.”;
2) w pkt 20 Wezwania, poniższe postanowienia:
„Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Nabywających Akcji w Wezwaniu, będą miały
miejsce nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów
na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu
przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 13 stycznia 2021 r.
Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego
po dacie ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania
zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 14 stycznia 2021 r.”
zastępuje się następującymi postanowieniami:
„Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Nabywających Akcji w Wezwaniu, będą miały
miejsce nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów
na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu
przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 25 stycznia 2021 r.
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Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego
po dacie ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania
zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 26 stycznia 2021 r.”;
3) w pkt 37 lit. f) Wezwania, w akapicie pierwszym, poniższe postanowienia:
„Zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie
z Wezwaniem może być złożony w Podmiocie Pośredniczącym wyłącznie w okresie przyjmowania
zapisów, tj. od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r., w godzinach pracy Podmiotu
Pośredniczącego, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później niż do godz. 15:00
(czasu CET), w następujący sposób:
• osobiście – przez akcjonariusza Spółki lub jego należycie umocowanego przedstawiciela
(pełnomocnika) – w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. („POK”) wskazanych w pkt.
19 Wezwania (wyłącznie w dni, w których odbywa się sesja na GPW oraz w godzinach pracy danego
POK);
albo
• korespondencyjnie – poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu
przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: Noble Securities S.A. Oddział w
Krakowie, ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków, z dopiskiem: „Wezwanie – PEM S.A.””
zastępuje się następującymi postanowieniami:
„Zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie
z Wezwaniem może być złożony w Podmiocie Pośredniczącym wyłącznie w okresie przyjmowania
zapisów, tj. od 10 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r., w godzinach pracy Podmiotu
Pośredniczącego, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później niż do godz. 15:00
(czasu CET), w następujący sposób:
• osobiście – przez akcjonariusza Spółki lub jego należycie umocowanego przedstawiciela
(pełnomocnika) – w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. („POK”) wskazanych w pkt.
19 Wezwania (wyłącznie w dni, w których odbywa się sesja na GPW oraz w godzinach pracy danego
POK);
albo
• korespondencyjnie
a. poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu przypadkach za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie,
ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków, z dopiskiem: „Wezwanie – PEM S.A.”, albo
b. poprzez
wysłanie
pocztą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
wezwanie.pem@noblesecurities.pl, z tym zastrzeżeniem, że zapisy na sprzedaż Akcji w
Wezwaniu wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Wezwaniem składane
tą drogą, powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.
Wszelkie informacje o procedurze składania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania wraz
z pozostałymi dokumentami wymaganymi w Wezwaniu opatrzonych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego, można uzyskać kontaktując się na
adres e-mail wezwanie.pem@noblesecurities.pl.”
Pozostała treść Wezwania pozostaje bez zmian.
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Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 1:

Jarosław Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Mariusz
Mariusz
Dubiński
Jarosław Dubiński Data: 2020.12.17
Dubiński
(podpisano kwalifikowanym
18:25:35podpisem
+01'00'
elektronicznym)

Elektronicznie
Ewa
podpisany przez
Ogryczak
Ogrycza Ewa
Data: 2020.12.17
Ewa Ogryczak
(podpisano
kwalifikowanym
16:59:58 +01'00'podpisem
k
elektronicznym)

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego 2:

Tomasz
Janusz
Czechowicz

Ewa
Ogryczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Janusz
Czechowicz
Data: 2020.12.17
17:53:39 +01'00'

Tomasz Czechowicz
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Ogryczak
Data: 2020.12.17
17:00:30 +01'00'

Ewa Ogryczak
(podpisano
kwalifikowanym
elektronicznym)

podpisem

Podpis Wzywającego 3:
Elektronicznie

podpisany przez
Tomasz
Tomasz Janusz
Janusz
Czechowicz
Czechowicz Data: 2020.12.17
17:54:20 +01'00'

Tomasz Czechowicz
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:
Signed by /
Podpisano przez:
Dominik Ucieklak
Date / Data:
2020-12-17
18:47

Dominik Ucieklak – Prezes Zarządu
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Gąsowski
Date / Data: 202012-17 18:42

Wojciech Gąsowski – Prokurent
(podpisano
kwalifikowanym
elektronicznym)

podpisem
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