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Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji BIURO INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH S.A. ogłoszone przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L. - wezwanie
Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (“Spółka”)
(“Wezwanie”) jest ogłaszane zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 2080, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie publicznej”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej,
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114)
(„Rozporządzenie”) przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu (“Wzywający”).
Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu” oznaczają 6.836.267
głosów na Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z de nicją poniżej), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być
wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki, tj. z 4.166.267 akcji Spółki.
Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki” oznaczają 4.166.267
akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do
jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.
Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121747, tj. 4.166.267 akcji, o wartości nominalnej PLN 1,00 każda
(“Akcje”), na które składają się:
a) 2.066.267 akcji zwykłych na okaziciela serii H, I i J, z których jedna akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym
zgromadzeniu Spółki (“Walne Zgromadzenie”), uprawniających łącznie do wykonywania 2.066.267 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, które stanowią 30,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 49,60% ogólnej liczby akcji w
kapitale zakładowym Spółki, notowanych i będących w obrocie na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. ("KDPW") pod kodem ISIN: PLBIKPT00014 ("Akcje Notowane");
b) 190.000 akcji imiennych serii A, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu,
uprawniających łącznie do wykonywania 950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,90% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu i 4,56% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (“Akcje Imienne Serii A”); oraz
c) 1.910.000 akcji imiennych serii G, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
uprawniających łącznie do wykonywania 3.820.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 55,88% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 45,84% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (“Akcje Imienne Serii G” a
wraz z Akcjami Imiennymi Serii A “Akcje Imienne”).
łącznie uprawniających do wykonywania 6.836.267 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu i 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Na dzień ogłoszenia Wezwania, Akcje Imienne nie są zdematerializowane, jednakże od dnia 1 marca 2021 r. Akcje Imienne
zostaną obowiązkowo zdematerializowane i zapisane na rachunkach papierów wartościowych ich posiadaczy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Akcje Imienne nie są notowane i nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku
regulowanym.
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2. Imię i nazwisko lub rma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w
przypadku wzywającego będącego osobą zyczną.
Dane Wzywającego są następujące:
Pełny ekran

Firma (nazwa):

NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.

Siedziba:
Adres:

Luksemburg
26 Rue Philippe II, L-2340 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

3. Imię i nazwisko lub rma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do
doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą zyczną.
Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający wskazany w punkcie 2 powyżej.
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.
Pełny ekran

Firma (nazwa):

Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (“Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba:
Adres:
Adres
korespondencyjny:

Warszawa
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska
Al. Jana Pawła II 17, 9 piętro, 00-854 Warszawa, Polska, Zespół Transakcji Kapitałowych

Telefon:

+ 48 61 856 44 44

Adres poczty elektronicznej: bm.sekretariat@santander.pl (mailto:bm.sekretariat@santander.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.
W ramach Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 4.166.267 Akcji, na które składają się:
a) 2.066.267 Akcji Notowanych, z których każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, łącznie
uprawniających do wykonywania 2.066.267 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 30,23% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu;
b) 190.000 Akcji Imiennych Serii A, z których każda uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie
uprawniających do wykonywania 950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,90% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu; oraz
c) 1.910.000 Akcji Imiennych Serii G, z których każda uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, łącznie
uprawniających do wykonywania 3.820.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 55,88% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu,
łącznie uprawniających do wykonywania 6.836.267 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu i 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym 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 do nabycia Akcji objętych Wezwaniem, pod warunkiem, że głosy
związane z Akcjami objętymi zapisami w ramach Wezwania odpowiadać będą co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
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Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, wyjaśnia, że ze względu na różnice w liczbie głosów przypisanych Akcjom
różnych rodzajów emitowanych przez Spółkę, w tym Akcjom Imiennym Serii A uprawniającym do pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz Akcjom Imiennym Serii G uprawniającym do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień
ogłoszenia Wezwania nie jest możliwe ustalenie w sposób ostateczny i rozstrzygający minimalnej liczby akcji objętych
zapisami, po osiągnięciu, której Wzywający zobowiązuje się do nabycia Akcji. Jednakże obowiązek nabycia Akcji przez
Wzywającego nastąpi w przypadku osiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, o której mowa powyżej, niezależnie
od tego, jakie rodzaje Akcji wyemitowanych przez Spółkę i w jakiej liczbie zostaną objęte zapisami w ramach Wezwania, pod
warunkiem, że całkowita liczba głosów związana z Akcjami objętymi zapisami w ramach Wezwania odpowiada co najmniej
66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania, nawet jeżeli w terminie
przyjmowania zapisów nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa powyżej.
7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć
po przeprowadzeniu wezwania.
Łączną procentową liczbę głosów z Akcji na Walnym Zgromadzeniu oraz odpowiadającą liczba Akcji, jaką Wzywający, jako
podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, określono w punkcie 5 powyżej.
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, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje będące przedmiotem 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 liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.
Akcje Notowane zostaną nabyte przez Wzywającego po cenie 14,50 zł (czternaście i 50/100 złotych) za jedną Akcję
Notowaną (“Cena Akcji Notowanych”).
Akcje Notowane sprzedawane przez Sprzedających (zgodnie z de nicją z punktu 37) zostaną nabyte po cenie 14,50 zł
(czternaście i 50/100 złotych) za jedną taką Akcję Notowaną (“Cena za Akcje Notowane Sprzedających”). Cena za Akcje
Notowane Sprzedających jest ustalona oraz uzgodniona pomiędzy Sprzedającymi a Wzywającym zgodnie z art. 79 ust. 4
Ustawy o ofercie publicznej.
Akcje Imienne Serii A zostaną nabyte po cenie 24,50 zł ( dwadzieścia cztery i 50/100 złotych) za jedną Akcję Imienną Serii A
(“Cena Akcji Imiennych Serii A”).
Akcje Imienne Serii G zostaną nabyte po cenie 24,50 zł ( dwadzieścia cztery i 50/100 złotych) za jedną Akcję Imienną Serii G
(“Cena Akcji Imiennych Serii G” łącznie z Ceną Akcji Imiennych Serii A „Cena Akcji Imiennych”).
Cena Akcji Notowanych, Cena za Akcje Notowane Sprzedających oraz Cena Akcji Imiennych będą łącznie określane dalej jako
"Cena Akcji".
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, może w czasie trwania Wezwania,
dokonywać zmiany Ceny Akcji, nie częściej jednak niż co pięć dni roboczych. Informacje o zmianie ceny Podmiot
Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje w co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i
udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.
10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w Punkcie 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.
Odpowiednio Cena Akcji Notowanych, Cena za Akcje Notowane Sprzedających ani Cena Akcji Imiennych nie jest niższa niż
cena minimalna ustalona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Notowanymi na rynku podstawowym
GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania wynosi 13,32 zł (trzynaście złotych 32/100) za jedną
Akcję Notowaną.
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Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Notowanymi na rynku podstawowym
GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania wynosi 13,32 zł (trzynaście złotych 32/100) za jedną
Akcję Notowaną.
Cena Akcji Notowanych, proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji
Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 8,9%.
Cena Akcji Notowanych proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji
Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 8,9%.
W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne (lub wobec niego
dominujące), nie nabyły żadnych Akcji.
Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, nie był stroną porozumienia, o którym mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej w odniesieniu do Akcji.
Zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, Sprzedający potwierdzili przyjęcie przez siebie Ceny za Akcje Notowane
Sprzedających, niezależnie od tego czy ta cena odpowiada wymogom art. 79 ust. 1-3 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

Data ogłoszenia Wezwania:

12 lutego 2021 roku

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

4 marca 2021 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów:

2 kwietnia 2021 roku

Planowana data transakcji nabycia Akcji Notowanych na GPW:

8 kwietnia 2021 roku

Planowana data transakcji nabycia Akcji Imiennych:

8 kwietnia 2021 roku

Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji:

13 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, Wzywający może przedłużyć termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte
Wezwaniem (jednorazowo lub wielokrotnie) do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli według wyłącznego uznania
Wzywającego, takie przedłużenie jest niezbędne dla zapewnienia realizacji celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 3 i 7
Rozporządzenia, Wzywający i Podmiot Pośredniczący powiadomią o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w
Wezwaniu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić bez zachowania powyższego terminu, jeżeli inny
podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji.
Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie będzie skracany.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.
Podmiotem dominującym wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej jest NREP Nordic
Strategies Fund IV Limited Partnership z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 12
powyżej.
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 o Ofercie Publicznej.
Na dzień ogłoszenia Wezwania zarówno Wzywający, jak i podmioty dominujące wobec Wzywającego oraz podmioty zależne
Wzywającego nie posiadają żadnych Akcji.
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Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej w odniesieniu do
Akcji.
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.
Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 5 powyżej.
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 o ofercie publicznej.
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 14
powyżej.
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 z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 5
powyżej.
18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz
między podmiotami nabywającymi akcje.
Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający.
19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 Rozporządzenia, w których akcjonariusz może
złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.
Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w
podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę
maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów nansowych, o której mowa
w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami nansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor
składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa
Maklerska”).
W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są
Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w rmie
inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.
Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji inwestor zobowiązany jest do złożenia:
- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji
przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, inną niż
Sprzedający, oraz
- w odniesieniu do Akcji Notowanych – zlecenia sprzedaży Akcji Notowanych na rzecz Wzywającego z terminem ważności do
dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie, zaś
- w odniesieniu do Akcji Imiennych – instrukcji rozliczeniowej dotyczącej sprzedaży Akcji Imiennych dokonywanej poza
obrotem zorganizowanym na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozrachunku transakcji.
Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu wery kacji, czy osoba składająca zapis
lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.
Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo
sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę
poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym
podmiocie przyjmującym zapis na Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji podmiot przyjmujący
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ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel
zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: wezwanie_santander@santander.pl
(mailto:wezwanie_santander@santander.pl), informacji o przyjętych zapisach, zawierających:
a) indywidualny numer zapisu,
b) liczbę akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.
Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego
niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym
po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.
Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż w Wezwaniu Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których
zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym
możliwości złożenia zapisu do sprzedaży w Wezwaniu Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za
pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem
terminów wskazanych w punkcie 11 powyżej.
Inwestorzy, których Akcje Notowane są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do
zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy
zdecydują się do złożenia zapisu w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem
Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. –
Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa,
Polska, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się
odpowiednio.
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej,
Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt.
1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz
z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu. Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą
przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.
W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów
wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w
każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.
Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku
zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa powyżej, zapis na sprzedaż Akcji
powinien zostać złożony w rmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej w terminie
umożliwiającym wykonanie – przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na
którym zapisane są Akcje objęte zapisem – blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej
blokady do Podmiotu Pośredniczącego nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia
przyjmowania zapisów w Wezwaniu.
20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które
odpowiedziały na wezwanie.
Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem, Wzywający, jako podmiot nabywający
Akcje, nie będzie nabywał Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.
Transakcje, w wyniku których Wzywający będzie nabywać Akcje w ramach Wezwania, będą zawierane nie później niż w
terminie trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.
Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w momencie zawarcia transakcji nabycia Akcji Imiennych w ramach
Wezwania wszystkie Akcje Imienne będą zdematerializowane i zapisane na rachunku papierów wartościowych. Tym samym,
Akcje Imienne będące przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na Wezwanie zostaną nabyte w ramach transakcji
zawieranych poza rynkiem regulowanym, nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania
zapisów w ramach Wezwania, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, nie później niż do dnia 8
kwietnia 2021 r. Powyższe transakcje zostaną rozliczone nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty zawarcia transakcji,
tj. nie później niż do dnia 13 kwietnia 2021 r. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów.
21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w chwili zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Imiennych w
ramach Wezwania wszystkie Akcje Imienne będą akcjami zdematerializowanymi. Zapłata za Akcje Imienne nastąpi
przelewem na rachunki bankowe wskazane przez akcjonariuszy sprzedających Akcje Imienne, zgodnie z instrukcją złożoną
wraz z zapisem do sprzedaży Akcji Imiennych w podmiocie przyjmującym ten zapis w odpowiedzi na Wezwanie przez
poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne.
Zapłata za Akcje Imienne zostanie dokonana w dniu rozliczenia transakcji nabycia Akcji, o którym mowa w punkcie 11
powyżej.
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 zapisywania się na zamianę 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 zapisywania się na zamianę 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 zapisywania się na zamianę Akcji na inne papiery wartościowe.
25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę 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 zapisywania się na zamianę 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 Spółki.
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 z Wzywającym, a tym samym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie
27 powyżej.
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.
infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/38457121,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-biuro-inwestycji-kapitalowych-s-a-ogloszone-prze…

7/11

1.03.2021

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. ogłoszone przez NREP NSF IV HOLDING …

Nie dotyczy. Wezwanie nie podlega żadnym warunkom prawnym.
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.
Oprócz warunku, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, Wezwanie zostało ogłoszone z zastrzeżeniem spełnienia się
następujących warunków:
(i) rada nadzorcza Spółki podejmie uchwałę wyrażającą bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na zbycie Akcji Imiennych na
rzecz Wzywającego; oraz
(ii) Spółka zawrze umowę organizacyjną z Wzywającym.
Warunki określone w punkcie 6 powyżej oraz niniejszym punkcie 30 Wezwania powinny zostać spełnione i ogłoszone do
publicznej wiadomości nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu przyjmowania
zapisów, tj. nie później niż 6 kwietnia 2021 r. Termin ten może zostać wydłużony, raz lub wielokrotnie, na warunkach
określonych w punkcie 11 powyżej.
Wzywający zastrzega sobie prawo do nabywania Akcji objętych Wezwaniem w sytuacji nieziszczenia jakiegokolwiek warunku
określonego w niniejszym Wezwaniu.
Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, Wzywający poda do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej,
informację o spełnieniu lub niespełnieniu warunków nabycia Akcji określonych w punktach 6 oraz 30 niniejszego Wezwania,
lub o podjęciu decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania, pomimo nieziszczenia się jakiegokolwiek z określonych warunków
określonych w niniejszym Wezwaniu, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym warunek ten powinien
zostać spełniony oraz poprzez ogłoszenie w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.
Przed ogłoszeniem Wezwania, w dniu 11 lutego 2021 r., Wzywający i Sprzedający (jak zde niowano poniżej) zawarli Umowę
Inwestycyjną (jak zde niowano poniżej), zgodnie z którą Sprzedający m.in (http://m.in). bezwarunkowo i nieodwołalnie
zobowiązali się do odpowiedzi na Wezwanie oraz do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji Spółki, tj. 190.000
Akcji Imiennych Serii A stanowiących ok. 4,56% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, 1.910.000 Akcji Imiennych
Serii G stanowiących ok. 45,84% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 916.292 Akcji Notowanych
stanowiących ok. 21,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie stanowią ok. 72,40% ogólnej liczby
akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Wzywający jest północnoeuropejską rmą zarządzającą inwestycjami w nieruchomości przeznaczone do obsługi
wielorodzajowych klas aktywów i deweloperem z wieloletnim doświadczeniem na skandynawskim rynku nieruchomości
logistycznych. W branży nieruchomości logistycznych, Wzywający wraz ze swoimi spółkami zależnymi zbudował
międzynarodową, w pełni zintegrowaną platformę o nazwie Logicenters, która stała się jednym z wiodących właścicieli,
deweloperów i operatorów wielopowierzchniowych magazynów klasy A w Skandynawii. Wzywający zamierza nadal
inwestować i wdrażać nowe trendy i tendencje panujące na europejskich rynkach nieruchomości logistycznych, których
zrównoważony rozwój będzie kluczowym kryterium sukcesu.
Jeżeli po zakończeniu Wezwania, Wzywający będzie posiadał taką liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki, która
uprawniałaby do nie mniej niż 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zamierza dokonać przymusowego wykupu
akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o
ofercie publicznej, z zastrzeżeniem wszystkich uprawnień, jakie mogą przysługiwać akcjonariuszom mniejszościowym w
związku z tym trybem.
Ponadto, intencją Wzywającego jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW. W związku z powyższym, Wzywający zamierza
doprowadzić do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, o
której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, a następnie złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o
wyrażenie zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW.
W przypadku, gdy Wzywający nie będzie w posiadaniu wszystkich akcji Spółki i podtrzyma zamiar wycofania akcji z obrotu na
rynku regulowanym, wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym zostanie poprzedzone wezwaniem do
zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie
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publicznej.
32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.
Jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w
punkcie 31 powyżej.
33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.
Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania wyłącznie w
przypadku, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi publiczne wezwanie dotyczące wszystkich Akcji za cenę nie
niższą niż Cena Akcji oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu.
34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w
przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
Nie dotyczy.
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 pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust.
1 Ustawy o ofercie publicznej.
Nie dotyczy.
36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, 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 formie depozytu
pieniężnego w walucie euro zablokowanego na rachunku papierów wartościowych Wzywającego prowadzonym przez
Podmiot Pośredniczący.
Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte w wyniku
Wezwania przez Wzywającego jako podmiot nabywający Akcje. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia
zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania zgodnie z art. 77
ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.
a) Umowa Inwestycyjna i zobowiązanie Sprzedających do zbycia posiadanych przez nich Akcji w ramach Wezwania
W dniu 11 lutego 2021 r., Wzywający, jako kupujący i (i) Jacek Kłeczek (“Sprzedający 1”), (ii) Beata Kłeczek (“Sprzedający 2”),
(iii) Krzysztof Szewczyk (“Sprzedający 3”), (iv) Jolanta Cepielik-Szewczyk (“Sprzedający 4”), (v) Roman Wąsikiewicz
(“Sprzedający 5”), (vi) Łukasz Wąsikiewicz (“Sprzedający 6”), (vii) Bogumił Tokarz (“Sprzedający 7”), (viii) Agnieszka Rerutko
(“Sprzedający 8”) oraz (ix) Magdalena Kosińska (“Sprzedający 9” oraz Sprzedający 1, Sprzedający 2, Sprzedający 3, Sprzedający
4, Sprzedający 5, Sprzedający 6, Sprzedający 7, Sprzedający 8 oraz Sprzedający 9 łącznie zwani “Sprzedającymi”), jako
sprzedający, zawarli umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), na mocy której Kupujący m.in (http://m.in). zobowiązał się
do ogłoszenia Wezwania, a Sprzedający, między innymi, zostali bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązani do odpowiedzi na
Wezwanie oraz do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie Akcji w Spółce, tj. 190.000 Akcji Imiennych Serii A
stanowiących ok. 4,56% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, 1.910.000 Akcji Imiennych Serii G stanowiących
ok. 45,84% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 916.292 Akcji Notowanych stanowiących ok. 21,99%
ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie stanowią ok. 72,40% ogólnej liczby akcji w kapitale
zakładowym Spółki.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej:
Sprzedający 1 i Sprzedający 2 na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 62/2017 działają w porozumieniu i na dzień
ogłoszenia Wezwania posiadają łącznie 47.500 Akcji Imiennych Serii A, 477.500 Akcji Imiennych Serii G oraz 225.000 Akcji
Notowanych stanowiących łącznie ok. 18,00% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie reprezentują
ok. 20,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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Sprzedający 3 i Sprzedający 4 na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 61/2017 działają w porozumieniu i na dzień
ogłoszenia Wezwania posiadają łącznie 47.500 Akcji Imiennych Serii A, 477.500 Akcji Imiennych Serii G oraz 225.000 Akcji
Notowanych stanowiących łącznie ok. 18,00% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie reprezentują
ok. 20,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Sprzedający 5 i Sprzedający 6 na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 64/2017 działają w porozumieniu i na dzień
ogłoszenia Wezwania posiadają łącznie 47.500 Akcji Imiennych Serii A, 477.500 Akcji Imiennych Serii G oraz 241.292 Akcji
Notowanych stanowiących łącznie ok. 18,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie reprezentują
ok. 20,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Sprzedający 7, Sprzedający 8 i Sprzedający 9 na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 63/2017 działają w porozumieniu i na
dzień ogłoszenia Wezwania posiadają łącznie 47.500 Akcji Imiennych Serii A, 477.500 Akcji Imiennych Serii G, oraz 225.000
Akcji Notowanych stanowiących łącznie ok. 18,00% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które łącznie
reprezentują ok. 20,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Sprzedający bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzekli się prawa do wycofania lub uchylenia się
od skutków jakichkolwiek zapisów złożonych przez nich w ramach Wezwania.
W przypadku podwyższenia Ceny Akcji Notowanych, Sprzedający uzgodnili, że tak podwyższona Cena Akcji Notowanych nie
będzie miała zastosowania do Ceny za Akcje Notowane Sprzedających sprzedawane w ramach Wezwania. W razie jednak,
gdyby tak podwyższona Cena Akcji Notowanych miałaby zastosowanie również do Ceny za Akcje Notowane Sprzedających,
wówczas Cena Akcji Imiennych serii G zostanie obniżona o łączną kwotę podwyższenia Ceny za Akcje Notowane
Sprzedających, tak aby łączna cena za Akcje Imienne oraz Cena za Akcje Notowane Sprzedających należna każdemu ze
Sprzedających nie była niższa niż kwoty ustalone w Umowie Inwestycyjnej.
Ponadto, zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, Sprzedający potwierdzili przyjęcie odpowiedniej Ceny Akcji,
niezależnie od tego, czy taka cena jest zgodna z wymogami art. 79 ust. 1-3 Ustawy o ofercie publicznej.
b) Pozostałe warunki wezwania
Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o
przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 19
powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.
Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone
przez inwestorów 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, nansowe
oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
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 Wzywających.
Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów
na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.
Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych
przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.
Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których
zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.
Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności 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 zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty
odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.
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c) Zastrzeżenie prawne
Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, podmiotów
należących do ich grup kapitałowych ani Podmiotu Pośredniczącego.
W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:
____________________________________
Imię i Nazwisko:
Jakub Celiński
Stanowisko:
Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:
____________________________________
_______________________________________
Imię i Nazwisko:
Anna Kucharska Imię i Nazwisko:
Małgorzata Jachymek
Stanowisko:
Pełnomocnik
Stanowisko:
Pełnomocnik

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