REKLAMA000000

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
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
1.

Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu
lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

przyjmowania zapisów na Akcje określonego w Wezwaniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony bez zachowania powyższego terminu, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie w odniesieniu do tych samych Akcji.

Niniejsze Wezwanie zostało ogłoszone na 701.781 (siedemset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na
okaziciela w kapitale zakładowym Małkowski-Martech S.A z siedzibą w Czołowie, (adres: Leśna 57, 62-035 Czołowo, Polska),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350585 („Spółka”), dopuszczonych do notowań
i będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
(„KDPW”) kodem ISIN: PLMLKMR00016, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia jej posiadacza do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

Ponadto, na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2a Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać przez Wzywających
wydłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do okresu nie dłuższego niż 120 dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu
pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie
tych pierwszych 70 dni.

2.

3.

4.

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

Siedziba

Adres

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

Gdańsk

ul. Arkońska 6, bud. A2, 80-387 Gdańsk

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

Siedziba

Adres

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

Gdańsk

ul. Arkońska 6, bud. A2, 80-387 Gdańsk

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

Firma (nazwa):

IPOPEMA Securities S.A. („Dom Maklerski”)

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Próżna 9 00-107 Warszawa

Telefon:

+48 22 236 92 95 (98)

Faks:

+48 22 236 92 82

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający zobowiązani są poinformować o wydłużeniu okresu przyjmowania
zapisów na Akcje nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów. Wszelkie zmiany dotyczące okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Wzywający ogłoszą w trybie określonym w § 3 ust. 2 oraz 4
Rozporządzenia.
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
Podmiotem dominującym wobec wzywającego jest ASSA ABLOY AB, szwedzka spółka akcyjna z siedzibą w Sztokholmie, adres:
Box 70340, 107 23 Sztokholm, zarejestrowana w Szwedzkim Biurze Rejestracji Spółek (Bolagsverket) pod numerem 5560593575, która pośrednio posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Wzywającego.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym akcje, informacje o podmiocie dominującym są podane w pkt 12
powyżej.
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 posiada bezpośrednio 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) Akcji
uprawniających do 7.338.619 (siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosów na WZ,
tj. ok. 91,27% ogólnej liczby głosów na WZ.
Podmioty dominujące lub zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.
Wzywający, jak również podmioty dominujące lub zależne wobec niego nie pozostają stronami porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, które dotyczyłoby akcji Spółki.

Adres poczty elektronicznej: mma_wezwanie@ipopema.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

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
Wymagane powyżej informacje podane są w pkt 6 niniejszego dokumentu.

W wyniku Wezwania, Podmiot Nabywający, jako jedyny podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 701.781 (siedemset jeden
tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) Akcji , odpowiadających 701.781 (siedemset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt
jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu, które reprezentują ok. 8,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ok. 8,73%
kapitału zakładowego Spółki.

15. Procentowa liczb 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

Wszystkie wskazane powyżej Akcje są zdematerializowane.

Wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.

Każda Akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6.

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

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć, łącznie 8.040.400 (osiem milionów czterdzieści tysięcy czterysta) akcji Spółki, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz stanowiących 100% łącznej
liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
7.

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

Nie dotyczy, wzywający jest jedynym Podmiotem Nabywającym akcje.
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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, za którą Podmiot Nabywający, zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi 4,81 (cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) złotych
za jedną akcję („Cena Nabycia”).
9.

Cena, od której, zgodnie z art. 79 lub art. 91 ust. 6 lub 7 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 lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki
publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazanie podstaw ustalenia tej ceny

Cena Nabycia nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z przepisami prawa, oraz spełnia kryteria wskazane
w art. 79 Ustawy.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 3,66 złotych za jedną Akcję. Cena Nabycia Akcji proponowana w Wezwaniu nie
jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 3,51 złotych za jedną Akcję. Cena Nabycia Akcji proponowana w Wezwaniu nie
jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

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
Wymagane powyżej informacje podane są w pkt 6 niniejszego dokumentu.
17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje, jeżeli są to różne podmioty, oraz
między podmiotami nabywającymi akcje
Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje.
18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia 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. poz. 2114), 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 zostanie przyjęty
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 finansowych, o której mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na
sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi. („Umowa Maklerska”).
W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje,
nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać
złożony w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu zawarła wcześniej Umowę Maklerską.
Zwraca się uwagę, że w przypadku osób, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku
zbiorczym prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy ww. usługi maklerskiej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać
złożony firmie inwestycyjnej na podstawie uprzednio zawartej Umowy Maklerskiej w takim terminie, aby podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, dokonał blokady Akcji
objętych zapisem i przekazał potwierdzenie tej blokady Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż do godz. 15:00 czasu
środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.
W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych
lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapisy powinny zostać złożone w każdym z tych podmiotów
i powinny dotyczyć Akcji objętych zapisem na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych
przez dany podmiot.
Składając zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, inwestor zobowiązany jest do złożenia:

Cena Nabycia Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż cena nabycia akcji dokonanego przez Wzywającego w okresie
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wyniosła 4,80389 złotych.

a) dyspozycji blokady Akcji objętych zapisem, z terminem ważności upływającym w dniu rozliczenia nabycia Akcji przez
Podmiot Nabywający lub skutecznego wycofania zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie z Rozporządzeniem,
oraz

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

b) zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, z terminem ważności upływającym w momencie
zawarcia transakcji w ramach Wezwania.

Data ogłoszenia Wezwania:
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

26 stycznia 2022 r.
15 lutego 2022 r.

data rozliczenia:
Data zakończenia przyjmowania zapisów:

16 marca 2022 r.

Planowana data realizacji transakcji na GPW:

21 marca 2022 r.

Planowana data rozliczenia:

24 marca 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, Wzywający mogą przedłużyć termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte
Wezwaniem (jednorazowo lub wielokrotnie) maksymalnie do 70 dni, jeżeli, według wyłącznego uznania Wzywających, takie
przedłużenie jest niezbędne w celu osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 7 Rozporządzenia, Wzywający powiadomią
o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem terminu

Podmioty przyjmujące zapisy będą przyjmować zapisy na Akcje po sprawdzeniu, czy osoba zapisująca się lub osoba, w imieniu
której złożono zapis, 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 lub w formie
aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszczalna jest również inna forma uwierzytelnienia podpisu
akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodna z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym
zapisy na Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, podmiot przyjmujący zapis jest zobowiązany
niezwłocznie przekazać w formie elektronicznej (zabezpieczony hasłem) do Podmiotu Pośredniczącego, na adres Podmiotu
Pośredniczącego mail IPOPEMA dedykowany], informacje o przyjętych zapisach, zawierające:
a) indywidualny numer zapisu,
b) liczbę akcji objętych zapisem
c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu przez podmiot przyjmujący zapis
niezwłocznie po przyjęciu zapisu, nie później jednak niż do godz. 10:00 dnia następującego po dniu, w którym podmiot
przyjmujący zapis przyjął zapis.

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

Inwestorzy zamierzający złożyć zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których
zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobu przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym
możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za
pośrednictwem Internetu lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów
określonych w pkt 11 powyżej.

Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłoszone pod jakimkolwiek warunkiem.

Inwestorzy, których Akcje zdeponowane są na rachunku w banku powierniczym lub w podmiotach uprawnionych do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych, należycie umocowanych do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują
się złożyć zapis w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (w ramach zawartej Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis
w siedzibie Domu Maklerskiego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, przy czym postanowienia ustępu
poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie, Wzywający zamierza doprowadzić do podjęcia
na Walnym Zgromadzeniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki obrotu na ww. rynku notowań, a następnie wystąpienia do Komisji
Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z treścią dokumentu Wezwania oraz ze wzorami formularzy niezbędnymi do dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostanie udostępniona przez IPOPEMA Securities
S.A. wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom, jak również zostanie udostępniona na stronie Domu
Maklerskiego. Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorem
udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

Wymagana informacja została zawarta w punkcie 25.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób,
które odpowiedziały na wezwanie
Podmiot nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania
zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 21 marca 2022 r. Rozliczenie transakcji
nabycia nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie
zostanie przedłużony, najpóźniej 24 marca 2022 r.
20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane
Nie dotyczy.
21. 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 lub zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem.
22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych
wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
Wzywający i Podmiot Nabywający akcje są tym samym podmiotem. Podmiot Nabywający akcje nie jest podmiotem dominującym lub zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem.
23. 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
Nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są
wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. Wezwanie nie jest ogłoszone pod
jakimkolwiek warunkiem prawnym.

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania
Głównym zamiarem Wzywającego jest podjęcie działań ukierunkowanych na wycofanie akcji z alternatywnego systemu obrotu
NewConnect, prowadzonego przez GPW w Warszawie S.A.

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

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 zostało ustanowione w formie blokady środków na rachunku inwestycyjnym Wzywającego, prowadzonego
przez Dom Maklerski. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają
zostać nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone
do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.
28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ofert złożonych po terminie przyjmowania ofert, jak również za
niewykonanie ofert złożonych w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku zapisów, w przypadku których informacja o złożonym
zapisie została przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu po terminie, o którym mowa w pkt 18 powyżej
Akcje objęte wezwaniem nie mogą być przedmiotem zastawu ani nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
Odwołanie ofert złożonych w ramach Wezwania może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.
Akcjonariusze zapisujący się na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty maklerskie, a także wszelkie opłaty pobierane przez
firmy inwestycyjne w związku z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji kupna Akcji w związku z Wezwaniem. Akcjonariusze
powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są
Akcje, w celu ustalenia odpowiednich kwot ewentualnych prowizji i opłat.

PODPISY:

w imieniu Wzywającego / Podmiotu Nabywającego:
Paweł Halwa – Pełnomocnik

w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:
Mariusz Piskorski – Wiceprezes Zarządu
Marcin Kurowski – Prokurent

