
Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EFIX DOM 

MAKLERSKI SA  

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 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) („Rozporządzenie”), w związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. wezwaniem 

do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu 

(„Wezwanie”), Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku 

jako Wzywający oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A jako podmiot pośredniczący 

niniejszym informują o następujących zmianach w treści Wezwania związanych z rozszerzeniem kręgu 

miejsc, w tym poprzez zapewnienie zdalnych sposobów przyjmowania zapisów w Wezwaniu: 

1.  W pkt. 18. Wezwania dodaje się na końcu akapit o treści: 

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie również w 

następujących Podmiotach przyjmujących zapisy: 

a. Dom Maklerski mBanku, 
b. Noble Securities S.A. 

Możliwość złożenia zapisu w Podmiocie przyjmującym zapis jest przeznaczona dla akcjonariusza 

posiadającego rachunek maklerski w tym podmiocie.   

Lista punktów  Podmiotów przyjmujących zapisy: 

(a) BM mBANKU- zapisy od klientów będą przyjmowane telefonicznie w godzinach 8:30 – 16:00. 

L.p. 
nazwa punktu 

sprzedaży 

  Biuro maklerskie mBanku  - Centrala 

Numer 

infolinii 

 kod 

pocztowy 
miasto Ulica,  

1. 
CENTRALA  

WARSZAWA 

22 697 49 49  00-684 WARSZAWA WSPÓLNA 47/49 

 

(b) Noble Securities S.A. - zapisy od klientów będą przyjmowane w godzinach 8:45 – 17:15 

L.p. 
nazwa punktu 

sprzedaży (POK) 

  Biuro maklerskie mBanku  - Centrala 

Numer infolinii  kod 

pocztowy 
miasto Ulica,  

1. Częstochowa 34 324 05 35  42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7/4  

2 Gdańsk 

58 782 07 41 - 42 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472 C, 

Budynek Olivia Star, parter  

 

3 Katowice 
32 601 25 16, 

 32 447 16 11 

40-009  Katowice ul. Warszawska 29/2  

4 Kraków 12 655 70 08 30-081 Kraków ul. Królewska 57 

5 Łódź 42 630 88 05  90-318 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84  



6 Poznań 
61 855 02 44, 

 61 855 02 40 

61-774 Poznań ul. Wielka 20 

 

7 Warszawa 22 213 22 11 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33  

8 Wrocław 71 338 22 10 - 11 53-332 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 73-95 

 

2. Korekta pkt. 28  

dotychczasowe wyrażenie w ppkt 1) akapit trzeci o treści: 

„Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po 

upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób 

nieprawidłowy lub które są nieczytelne.” 

otrzymuje nową, następującą treść: 

„Podmiot Pośredniczący oraz Podmiot przyjmujący zapisy nie ponoszą odpowiedzialności za brak 

realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji 

zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.” 

dotychczasowe wyrażenie w ppkt 2)  pppkt 3. akapitu trzeciego Wezwania o treści: 

„3.Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego, których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania, 

nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), 

oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na 

odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego 

pełnomocnik.” 

otrzymuje nową, następującą treść: 

 „3.Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego, których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania, 

nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), 

oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na 

odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego 

pełnomocnik.  Akcjonariusze posiadający rachunek maklerski w Podmiocie przyjmującym zapisy, 

których lista wskazana została w pkt. 18 Wezwania mogą złożyć zapis w tym podmiocie.  ” 

dotychczasowe wyrażenie w ppkt 3)  akapit piąty, szósty Wezwania o treści: 

„Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji 

podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. 

Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty 

korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji 

w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. 

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do 

kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków 

finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem 

Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania 

zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach 

związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą 

mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w 



przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji 

objętych zapisem w ramach Wezwania.” 

otrzymuje nową, następującą treść: 

„Wzywający, Podmiot Pośredniczący, Podmiot przyjmujący zapisy nie ponoszą odpowiedzialności za 

efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w 

Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby 

lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na 

sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. 

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący, Podmiot przyjmujący zapisy nie składają żadnych 

oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub 

otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub 

jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji 

w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich 

innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone 

w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, 

w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło 

przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.” 

wyrażenie w ppkt 5)   o treści: 

„Dom Maklerski nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, 

w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru.” 

otrzymuje nową, następującą treść: 

„Dom Maklerski, Podmiot przyjmujący zapisy nie będą pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób 

zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem 

wyciągu z rejestru.” 

8 kwietnia 2020 roku 

 

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO: 

 

________________________    ________________________ 

Tomasz Korab    Jakub Liebhart 

Prezes Zarządu                                                                               Członek Zarządu 
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_____________________________   _____________________________ 

          Radosław Olszewski      Elżbieta Urbańska 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu 

 


