
   

INFORMACJA 

O PRZEDŁUŻENIU ZAPISÓW W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ 

NA SPRZEDAŻ AKCJI ATREM S.A.  

 

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 11 lutego 2019 r. przez Grupa Kapitałowa Immobile 

S.A. („Wzywający”), zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1) lit. b oraz § 8 ust. 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 o wydłużeniu terminu przyjmowania 

zapisów w Wezwaniu do dnia 29 kwietnia 2019 r. w związku z nieziszczeniem się warunku 

prawnego nabycia Akcji określonego w pkt 29 Wezwania, w terminie pierwotnie przewidzianym 

przez Wzywającego oraz o zmianie Ceny Akcji na Okaziciela z dotychczasowej 2,07 PLN (słownie: 

dwa złote 07/100) na 2,32 PLN (słownie: dwa złote 32/100).  

 

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:  
Poniższy zapis pkt 9 Wezwania 

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenach: 

2,07 PLN (słownie: dwa złote 07/100) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena Akcji na 

Okaziciela”).“ 

Zostaje zastąpiony poniższym zapisem 

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenach: 

2,32 PLN (słownie: dwa złote 32/100) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena Akcji na 

Okaziciela”).“ 

W pozostałym zakresie pkt 9 Wezwania pozostaje bez zmian. 

 

Poniższy zapis pkt 11 Wezwania 
"Data zakończenia przyjmowania zapisów: 10 kwietnia 2019r.  

Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na GPW: 15 kwietnia 2019r.  

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW: 18 kwietnia 2019r." 

zostaje zastąpiony poniższym zapisem 

"Data zakończenia przyjmowania zapisów: 29 kwietnia 2019r.  

Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na GPW: 6 maja 2019r.  

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW: 9 maja 2019r." 

W pozostałym zakresie pkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian. 

Poniższy zapis pkt 20 Wezwania 
"Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po 

zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania 

zapisów, nie później niż 15 kwietnia 2019 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później 

niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu 

przyjmowania zapisów, nie później niż 18 kwietnia 2019 r. 



   

Akcje Imienne będące przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie będą nabywane w ramach transakcji 

zawieranych poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego, z 

zachowaniem warunków określonych w Statucie Spółki, nie później niż 15 kwietnia 2019 r. i prawa 

z takich Akcji Imiennych zostaną przeniesione na Wzywającego nie później niż 18 kwietnia 2019 r." 

zostaje zastąpiony poniższym zapisem  

"Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po 

zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania 

zapisów, nie później niż 6 maja 2019 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w 

ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu 

przyjmowania zapisów, nie później niż 9 maja 2019 r. 

Akcje Imienne będące przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie będą nabywane w ramach transakcji 

zawieranych poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego, z 

zachowaniem warunków określonych w Statucie Spółki, nie później niż 6 maja 2019 r. i prawa z 

takich Akcji Imiennych zostaną przeniesione na Wzywającego nie później niż 9 maja 2019 r." 

W pozostałym zakresie pkt 20 Wezwania pozostaje bez zmian. 

Poniższy zapis pkt 29 Wezwania 
"Data, do której Organ Antymonopolowy ma wydać decyzję wyrażającą zgodę na nabycie Akcji, 

to ostatni dzień przyjmowania zapisów, tj. 10 kwietnia 2019 r. Data ta, zgodnie z pkt. 11 może 

zostać wydłużona (jednokrotnie lub wielokrotnie), lecz maksymalnie do 12 lipca 2019 r. " 

 

zostaje zastąpiony poniższym zapisem  

"Data, do której Organ Antymonopolowy ma wydać decyzję wyrażającą zgodę na nabycie Akcji, 

to ostatni dzień przyjmowania zapisów, tj. 29 kwietnia 2019 r. Data ta, zgodnie z pkt. 11 może 

zostać wydłużona (jednokrotnie lub wielokrotnie), lecz maksymalnie do 12 lipca 2019 r. " 

 

W pozostałym zakresie pkt 29 Wezwania pozostaje bez zmian. 

Poniższy zapis pkt 30 Wezwania 
"Warunki wskazane w niniejszym Wezwaniu powinny ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia 

przyjmowania zapisów, tj. 10 kwietnia 2019 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów nie zostanie 

wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt. 11 niniejszego Wezwania." 

zostaje zastąpiony poniższym zapisem 

"Warunki wskazane w niniejszym Wezwaniu powinny ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia 

przyjmowania zapisów, tj. 29 kwietnia 2019 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów nie zostanie 

wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt. 11 niniejszego Wezwania." 

W pozostałym zakresie pkt 30 Wezwania pozostaje bez zmian. 

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.  

 

W związku ze zmianą Ceny Akcji na Okaziciela, Wzywający zwiększył zabezpieczenie Wezwania, 

o którym mowa w pkt 36 Wezwania poprzez zwiększenie kwoty środków pieniężnych 

zablokowanych na rachunku brokerskim Wzywającego.  

 

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie 

nadane im w Wezwaniu.  
 



   

W imieniu Wzywającego: 

Rafał Jerzy – Prezes Zarządu          Sławomir Winiecki – Wiceprezes Zarządu 

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

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik        Anna Kucharska – Pełnomocnik 

 


