KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY AKCJI OKREŚLONEJ W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA
SPRZEDAŻ AKCJI BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
OGŁOSZONYM PRZEZ NREP NSF IV HOLDING 2 S.Á R.L.
Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w dokumencie wezwania („Wezwanie”) do zapisywania
się na sprzedaż akcji BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. („Spółka”) ogłoszonym 12 lutego 2021 r. przez
NREP NSF IV HOLDING 2 S.Á R.L. („Wzywający”) 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 wezwaniach, Wzywający niniejszym
informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 18 marca 2021 r. ceny za każdą Akcję Notowaną,
innych niż Akcje Notowane sprzedawane przez Sprzedających, z kwoty 14,50 zł (czternaście i 50/100 złotych)
do kwoty 22,30 zł (dwadzieścia dwa i 30/100 złotych).
W związku z powyższym, punkt 9 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcje Notowane zostaną nabyte przez Wzywającego po cenie 22,30 zł (dwadzieścia dwa i 30/100
złotych) za jedną Akcję Notowaną (“Cena Akcji Notowanych”).
Akcje Notowane sprzedawane przez Sprzedających (zgodnie z definicją 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.”
Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji Notowanych zostanie zapłacona za wszystkie Akcje Notowane,
innych niż Akcje Notowane sprzedawane przez Sprzedających, objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie,
w tym także za Akcje Notowane 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 Notowanych określonej
w niniejszym komunikacie. Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie depozytu pieniężnego w walucie
euro zablokowanego na rachunku papierów wartościowych Wzywającego prowadzonym przez Podmiot
Pośredniczący.

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy i
wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu.
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