KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY AKCJI OKREŚLONEJ W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ
NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGIA S.A.
OGŁOSZONYM PRZEZ BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED ORAZ MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O.

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż
akcji POLENERGIA S.A. („Spółka”) ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 r., oraz zmienionym komunikatami
ogłoszonymi w dniu 8 grudnia 2020 r., w dniu 17 grudnia 2020 r. oraz w dniu 20 stycznia 2021 r. przez BIF IV
Europe Holdings Limited („Inwestor”) oraz Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”) 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.
Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie
wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu
ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Inwestor niniejszym informuje o decyzji
w sprawie podwyższenia z dniem 5 lutego 2021 r. ceny za każdą akcję objętą Wezwaniem z kwoty 47,00 zł
(czterdziestu siedmiu złotych) do kwoty 63,00 zł (sześćdziesięciu trzech złotych).
W związku z powyższym punkt 9 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:
Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem, wynosi 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote) za
każdą Akcję („Cena Akcji”).
Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w
odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania
niniejszego komunikatu.
Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100%
wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji określonej w niniejszym
komunikacie. Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie instrukcji płatności wystawionej przez Santander
Bank Polska S.A.
Pozostałe części Wezwania pozostają bez zmian.
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