
Warszawa, 7 lutego 2019 roku 

 

ZMIANA TREŚCI WEZWANIA – ZWIĘKSZENIE CENY W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA 

SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A. 

 

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji „Prime Car 

Management” S.A. ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Hitachi Capital Polska sp. z o.o. 

Działając na podstawie § 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), spółka Hitachi Capital Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („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 „Prime Car Management” S.A. 

ogłoszonym w dniu 28 grudnia 2018 r. („Wezwanie”) została w dniu 7 lutego 2019 r. zwiększona  

z 12,09 zł (dwanaście złotych 09/100) do 18,05 zł (osiemnaście złotych 05/100) za każdą akcję („Cena 

Akcji”). Zwiększona Cena Akcji będzie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na 

Wezwanie, w tym za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji. 

W związku 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 18,05 PLN (osiemnaście złotych i pięć groszy) za 

jedną Akcję („Cena Akcji”). 

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju, w szczególności nie różnią się pod względem liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu.” 

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian. 

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w treści 

Wezwania. 

W imieniu Wzywającego: 

 

_____________________________ 

Imię i nazwisko: Jakub Marcinkowski 

Stanowisko: Pełnomocnik 

 

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego: 

 

_____________________________ 

Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek 

Stanowisko: Dyrektor 

 

_____________________________ 

Imię i nazwisko: Anna Kucharska 

Stanowisko: Dyrektor 

 

 


