Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji
spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, 02-676
Warszawa, ogłoszonym przez TSS Europe B.V. z siedzibą w Nieuwegein, Holandia
(„Wezwanie”)
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY AKCJI OKREŚLONEJ W WEZWANIU DO
ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁOSZONYM PRZEZ TSS EUROPE B.V.
Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w dokumencie wezwania
(„Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Sygnity S.A. („Spółka”)
ogłoszonym 22 marca 2022 r. przez TSS Europe B.V. („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 ("Rozporządzenie"),
Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie zmiany z dniem 4 maja
2022 r. Ceny Akcji z kwoty 12,00 zł (dwanaście złotych) do kwoty 9,50 zł (dziewięć
złotych 50/100).
W związku z powyższym, punkt 9 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:
„Cena po jakiej Akcje będą nabywane w Wezwaniu wynosi 9,50 zł (dziewięć złotych
50/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).
Akcje nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawnia jedna Akcja.”
Zmieniona Cena Akcji jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą, tym
samym, zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 Wzywający jest obowiązany zapłacić wszystkim
osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę
wyższą, po której zapisały się na sprzedaż akcji. Wszystkie osoby, które zapiszą po
zmianie Ceny Akcji, otrzymają zmienioną Cenę Akcji.
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.
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.
W IMIENIU WZYWAJĄCEGO
____________________________________
Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandrowicz
Stanowisko: Pełnomocnik

