KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ
AKCJI KRYNICKI RECYKLING S.A. OGŁOSZONEGO PRZEZ SCR-SIBELCO N.V. W
ZAKRESIE WYDŁUŻENIA OKRESU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
Spółka SCR-Sibelco N.V. z siedzibą w Antwerpii, Belgia, adres: Plantin en Moretuslei 1A, B-2018
Antwerpia, Belgia („Wzywający" lub „Podmiot Nabywający"), w związku z ogłoszonym w dniu 23
marca 2022 r. przez Wzywającego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1983 ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 1 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. z 2020
r. poz. 2114) („Rozporządzenie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Krynicki
Recykling Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), niniejszym
informuje o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 25 maja 2022 r., oraz
wynikającej stąd zmianie treści dokumentu Wezwania w zakresie wskazanym poniżej.
W związku z powyższym:
1) W pkt 11 dokumentu Wezwania terminy przeprowadzenia wezwania:
Data ogłoszenia Wezwania:

23 marca 2022 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

12 kwietnia 2022 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów:

11 maja 2022 r.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji:

16 maja 2022 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji:

18 maja 2022 r.

ulegają zmianom w sposób następujący:
Data ogłoszenia Wezwania:

23 marca 2022 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

12 kwietnia 2022 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów:

25 maja 2022 r.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji:

30 maja 2022 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji:

31 maja 2022 r.

W pozostałym zakresie punkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian.
2. W punkcie 30 Wezwania, następujące zdanie w przedostatnim akapicie:
„Oczekuje się, że spełnienie wszystkich warunków określonych powyżej nastąpi najpóźniej w
pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 12 maja
2022 r. Termin ten może zostać przedłużony, raz lub wielokrotnie, zgodnie z warunkami wskazanymi
w punkcie 11 dokumentu Wezwania."
otrzymuje następujące brzmienie:
„Oczekuje się, że spełnienie wszystkich warunków określonych powyżej nastąpi najpóźniej w
pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 26 maja

2022 r. Termin ten może zostać przedłużony, raz lub wielokrotnie, zgodnie z warunkami wskazanymi
w punkcie 11 dokumentu Wezwania."
W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian.
Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie
nadane im w Wezwaniu.
Niniejszy komunikat nie powinien być uznany za rekomendację ani za prognozę ze strony
Wzywającego, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Podmiotu Pośredniczącego.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim.
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