
   

KOMUNIKAT 

ZMIANA CENY W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI 

ABC DATA S.A.  

 

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna („MCI”) oraz Roseville 

Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Roseville”) (przy czym MCI i Roseville są 

łącznie zwani „Wzywającymi”) oraz na podstawie §8 ustęp 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający oraz Santander 

Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują, że cena, po której nabywane będą 

akcje objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A. ogłoszonym w dniu 

21 grudnia 2018 r. („Wezwanie”) została w dniu 5 marca 2019 r. zwiększona z 1,30 zł (słownie: 

jeden złoty trzydzieści groszy) na 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) za 

każdą Akcję („Cena Akcji Proponowana w Wezwaniu”). 

Zwiększona Cena Akcji Proponowana w Wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie Akcje objęte 

zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem 

niniejszego komunikatu. 

W związku z podwyższeniem Ceny Akcji Proponowanej w Wezwaniu, ustanowione zostało 

dodatkowe zabezpieczenie, które łącznie z zabezpieczeniem ustanowionym przed dniem 

ogłoszenia Wezwania stanowi kwotę nie niższą niż 100% wartości akcji ABC Data będących 

przedmiotem Wezwania obliczonej na podstawie podwyższonej Ceny Akcji Proponowanej w 

Wezwaniu. 

Zgodnie z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:  

1) dotychczasowy pkt 9 Wezwania otrzymuje nową następującą treść: 

 
"Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery 

grosze) za jedną Akcję („Cena Akcji Proponowana w Wezwaniu”)." 

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.  

 

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie 

nadane im w Wezwaniu.  
 

W imieniu MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI SKA: 

______________________________  ______________________________ 

Maciej Kowalski, pełnomocnik    Krzysztof Konopiński, pełnomocnik 

 

W imieniu Roseville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : 

___________________________ 

Dariusz Harbaty, pełnomocnik  

W imieniu Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie 

______________________________  ______________________________ 

Anna Kucharska – pełnomocnik   Małgorzata Jachymek - pełnomocnik 


