
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PROTEKTOR S.A. 

Strona 1 z 9 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI 
SPÓŁKI PROTEKTOR S.A. 

(„WEZWANIE”) 
 
ogłoszone zgodnie z art. 73 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 („Ustawa”) oraz zgodnie z rozporządzeniem ministra 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 („Rozporządzenie”). 
 
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze 

wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia 
jedna akcja danego rodzaju 

 
Przedmiotem Wezwania jest 6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt 
sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki 
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin, wpisanej 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033534 („Spółka”), o wartości 
nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, dopuszczonych i wprowadzonych 
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), 
zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod 
kodem ISIN PLLZPSK00019 (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”, „Akcje 
Spółki”), stanowiących 33,10% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 6.296.150 
(słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosom 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ Spółki”), stanowiącym 33,10% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. 
 
Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na WZ Spółki. 
 
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz 

adres wzywającego 
 

Firma: Luma Holding Limited  („Wzywający”) 
Siedziba: St. Julians, Malta 
Adres: Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, St. Julians STJ 4010,  

 
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz 

adres podmiotu nabywającego akcje 
 
Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający określony w pkt 2 niniejszego Wezwania 
(„Podmiot Nabywający”). 
 
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty 

elektronicznej podmiotu Pośredniczącego 
 
Firma: mBank S.A.  
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska 
Telefon: +48 22 697 47 10 
Faks: +48 22 697 48 20 
E-mail: kontakt@mdm.pl  
Forma prawna: spółka akcyjna prawa polskiego 
Nr rejestru: KRS 0000025237 
 
Wskazany powyżej podmiot jest zwany dalej „Podmiotem Pośredniczącym”. 

mailto:kontakt@mdm.pl
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5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej 

liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku 
wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych 
akcji 

 
Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 6.296.150 (słownie: sześć 
milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów na WZ Spółki, 
stanowiących 33,10% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 6.296.150 
(słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) Akcjom, 
stanowiącym 33,10% kapitału zakładowego Spółki. 
 
Wszystkie Akcje, które Podmiot Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są 
akcjami zdematerializowanymi. 
 
6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu 

podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej 
jej liczby głosów – jeżeli została określona 

 
Minimalna liczba Akcji (oraz wynikających z tych Akcji głosów) objętych zapisami, po 
osiągnięciu której Podmiot Nabywający zobowiązuje się do nabycia Akcji w ramach 
Wezwania, wynosi 3.296.444 (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 
czterysta czterdzieści cztery) Akcje, reprezentujące 3.296.444 (słownie: trzy miliony 
dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów na WZ Spółki, 
stanowiących 17,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 17,33% 
ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, 

jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu 
wezwania 

 
Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 6.296.150 
(słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów 
na WZ Spółki, stanowiących 33,10% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 
6.296.150 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 
pięćdziesiąt) Akcjom, stanowiącym 33,10% kapitału zakładowego Spółki.  
 
8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z 

podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej 
niż jeden podmiot 

 
Nie dotyczy. W ramach Wezwania Akcje zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot – 
Wzywający. 
 
9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem 
 
Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 4,20 zł (słownie: cztery złote, dwadzieścia 
groszy) za każdą Akcję („Cena Wezwania”). 
 
10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena 

określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny 
 
Cena Wezwania wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy. 
 
Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi 
akcjami na rynku regulowanym GPW. 
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Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią arytmetyczną ze średnich 
dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi 
akcjami na rynku regulowanym GPW, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, wynosi 3,64 
zł (słownie: trzy złote, sześćdziesiąt cztery grosze). 
 
Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający lub podmioty 
od niego zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z 
nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 
12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania za Akcje Spółki. 
 
W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający lub podmioty od niego 
zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nabywały Akcje Spółki po 
najwyższej cenie wynoszącej 4,20 zł (słownie: cztery złote, dwadzieścia groszy) za jedną 
Akcję. 
 
W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający lub podmioty od niego 
zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały Akcji Spółki w 
zamian za świadczenia niepieniężne. 
 
11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje 

objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków 
nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów 

 
Data ogłoszenia Wezwania 6 września 2018 roku  
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 26 września 2018 roku 
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 9 października 2018 roku 
Przewidywana data transakcji na GPW 12 października 2018 roku 
Przewidywana data rozliczenia transakcji w KDPW 15 października 2018 roku 
 
Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji 
w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania 
Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni. Na podstawie 
§ 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania 
zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed 
upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. 
 
Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji 
w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel 
Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). 
Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu 
przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (słownie: 
siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż 
Akcji w Wezwaniu. 
 
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego 
 
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Pan Radosław Miśkiewicz. 
Brak jest innych podmiotów dominujących wobec Wzywającego.  
 
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje 
 
W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane 
informacje zostały zawarte w pkt 12 Wezwania. 
 



WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PROTEKTOR S.A. 

Strona 4 z 9 

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką 
wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi 
lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy 

 
Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnej akcji Spółki.  
 
Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada pośrednio – przez podmiot zależny 
Luma Investment S.A., w której Wzywający posiada udziały odpowiadające 100% kapitału 
zakładowego tej spółki – 6.258.106 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem 
tysięcy sto sześć) głosów na WZ Spółki, stanowiących 32,90% ogólnej liczby głosów w 
Spółce, odpowiadających 6.258.106 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem 
tysięcy sto sześć) Akcjom, stanowiącym 32,90% kapitału zakładowego Spółki. 
 
Żadne inne podmioty zależne od Wzywającego, oprócz wyżej wskazanej spółki zależnej 
Luma Investment S.A., ani podmiot dominujący wobec niego, nie posiadają żadnych Akcji 
Spółki.  
 
Wzywający nie jest w odniesieniu do Akcji Spółki stroną żadnego porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 
 
15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, 

jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i 
podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania 

 
Wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania wraz z podmiotem zależnym 
Luma Investment S.A., łącznie 12.554.256 (słownie: dwanaście milionów pięćset 
pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów na WZ Spółki, stanowiących 
66% ogólnej liczby głosów w Spółce, odpowiadających 12.554.256 (słownie: dwanaście 
milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) Akcjom, 
stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki.  
 
Zarówno podmiot dominujący, jak i podmioty zależne wobec Wzywającego, nie zamierzają 
nabyć żadnych Akcji w Wezwaniu. 
 
16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką 

podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, 
podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy 

 
W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane 
informacje zostały zawarte w pkt 14 Wezwania. 
 
17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, 

jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem 
dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania 

 
W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane 
informacje zostały zawarte w pkt 15 Wezwania. 
 
18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem 

nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami 
nabywającymi akcje 

 
Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym. 
 
19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem 
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Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług 
Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego (“PUM”) w godzinach ich otwarcia: 
 
 
Miasto Adres Telefon 
PUM w Białymstoku  ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok (85) 732 51 10 
PUM w Bielsku-Białej Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała (33) 813 93 50 
PUM w Bydgoszczy ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz (52) 584 31 51 
PUM w Gdańsku ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk (58) 346 24 25 
PUM w Gdyni ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia (58) 621 79 21 
PUM w Katowicach ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice (32) 200 64 85 
PUM w Krakowie ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków (12) 618 45 84 
PUM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin (81) 532 94 13 
PUM w Łodzi ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź (42) 272 21 81 
PUM w Poznaniu ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań (61) 856 86 36 
PUM w Rzeszowie ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów (17) 850 38 09 
PUM w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin (91) 488 39 82 
PUM w Warszawie ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa (22) 697 49 00 
PUM we Wrocławiu ul. Jana Pawła II 8, 50-136 Wrocław (71) 370 08 41 

 
Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub 
podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej 
lokalizacji: mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro) numer telefonu: (+48) 
(22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9.00 – 17:00. 
 
20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot 

nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na 
wezwanie 

 
Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, Podmiot Nabywający nie będzie 
nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. 
 
Transakcje nabycia Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania zostaną zawarte 
na GPW nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu przyjmowania 
zapisów na Akcje. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia ich zawarcia.  
 
21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż 

zdematerializowane 
 
Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi. 
 
22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą 

wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny 
– jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji 

 
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji. 
 
23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie 

przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji 
 
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.  
 
 
24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – 

jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji 
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Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji. 
 
25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie 

się na zamianę akcji 
 
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji. 
 
26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji 

zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji 
 
Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji. 
 
27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym 

wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej 
dominacji albo zależności 

 
Wzywający nie jest ani podmiotem dominującym wobec Spółki, ani podmiotem od niej 
zależnym.  
 
28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym 

albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem 
cech tej dominacji albo zależności 

 
W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane 
informacje zostały zawarte w pkt 27 Wezwania. 
 
29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich 

warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu 
wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o 
otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na 
nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie 
koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone 
pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania 
wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, 
według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się 
warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku 
zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o 
udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego 
niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania 

 
Wzywający, będący jednocześnie Podmiotem Nabywającym oświadcza, że nie istnieją 
żadne warunki prawne, od których ziszczenia się zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze 
Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów 
udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec 
nabycia Akcji Spółki.  
 
Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub 
otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień. 
 
30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, 

czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo 
nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim 
warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia 
przyjmowania zapisów w ramach wezwania 

 
Jedynym warunkiem nabycia Akcji w Wezwaniu jest warunek wskazany w pkt 6 Wezwania 
dotyczący złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na 
sprzedaż minimalnej liczby Akcji. 
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Warunek wskazany w pkt 6 Wezwania powinien ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia 
przyjmowania zapisów, tj. 9 października 2018 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów 
nie zostanie wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt 11 Wezwania. 
 
Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji w ramach Wezwania pomimo 
nieziszczenia się warunku wskazanego w pkt 6. Informacja o spełnieniu się lub nie warunku 
określonego w pkt 6 w terminie wskazanych w niniejszym Wezwaniu oraz decyzja 
Wzywającego o nabyciu Akcji w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się tego warunku, 
zostaną przekazane do publicznej wiadomości poprzez agencję informacyjną, o której 
mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ziszczenia się lub nie tego 
warunku w przewidzianym terminie. 
 
31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są 

przedmiotem wezwania 
 
Wzywający traktuje nabycie Akcji jako inwestycję długoterminową o charakterze 
portfelowym. Wzywający, wraz z podmiotem zależnym – Luma Investment S.A., zamierza 
osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 66% ogólnej liczby głosów w Spółce z Akcji Spółki 
w liczbie odpowiadającej 66% kapitału zakładowego Spółki.  
 
Minimalna liczba Akcji (oraz wynikających z tych Akcji głosów) objętych zapisami, po 
osiągnięciu której Wzywający – będący również Podmiotem Nabywającym – zobowiązuje 
się do nabycia Akcji w ramach Wezwania, przekracza, łącznie z posiadanymi przez podmiot 
zależny Wzywającego – Luma Investment S.A., 50% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawnia do więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
W związku z tym Wzywający zamierza (wraz z podmiotem zależnym – Luma Investment 
S.A.) uzyskać status podmiotu pośrednio dominującego względem Spółki oraz wspomagać 
w przyszłości jej działalność jako nowy partner strategiczny.  
 
Zamiarem Wzywającego jest doprowadzenia do ustalenia oraz realizowania w Spółce 
polityki dywidendowej obejmującej co najmniej lata 2018 – 2023 która zakładać będzie 
przeznaczanie 100% zysku jednostkowego Spółki do podziału na kapitał zapasowy lub 
rezerwowy Spółki. W konsekwencji Wzywający, a także jego podmiot zależny – Luma 
Investment S.A., zamierzają wykonywać przysługujące prawa korporacyjne w Spółce z 
tytułu posiadania Akcji Spółki w sposób zmierzający do realizacji przedstawionego celu. 
W ocenie Wzywającego, nieprzeznaczanie co najmniej w zakreślonym okresie zysku Spółki 
na wypłatę dywidendy służyć będzie wzmocnieniu sytuacji finansowej Spółki oraz wspomóc 
może realizację przygotowanej przez Zarząd Spółki „Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 
– 2023”. 
 
Wzywający (działając bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne) jest aktywnym na rynku 
polskim oraz w Europie Środkowo – Wschodniej inwestorem wspierającym rozwój firm 
portfelowych w oparciu nie tylko o środki finansowe, ale również o wiedzę oraz 
doświadczenie biznesowe w wielu branżach oparte na wyspecjalizowanej kadrze 
menadżerów.  
 
Wzywający zamierza, między innymi poprzez zacieśnienie oraz intensyfikację współpracy 
ze Spółką na wielu płaszczyznach, podjąć działania zmierzające do zwiększenia skali 
działalności Spółki przy zachowaniu jej podstawowego przedmiotu działalności.  
 
32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, 

której akcje są przedmiotem wezwania 
 
W związku z tym, że Podmiotem Nabywającym jest wyłącznie Wzywający, wymagane 
informacje zostały zawarte w pkt 31 Wezwania. 
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33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania 
 
Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania tylko 
wtedy, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie akcje 
Spółki objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Wezwania. 
 
34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, 

zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym 
mowa w art. 73 ust. 1 ustawy 

 
Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, 
tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie 
przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji nie przekroczy 6.296.150 lub 
Wzywający nabędzie Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba 
Akcji przekroczy 6.296.150. 
 
35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po 

zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 
rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, 
o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy 

 
Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji powstaną ułamkowe części 
Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą 
liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do całkowitego wyczerpania 
liczby 6.296.150 Akcji. 
 
36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 

ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji 
Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia 

 
Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie 
blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Podmiot 
Pośredniczący w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu 
ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało 
przekazane KNF. 
 
37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów 
 
Niniejsze Wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w 
Wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynymi 
prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego 
Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki.  
 
Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 
 
Wszelkie terminy i koszty związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisania 
się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. z wydaniem świadectw depozytowych, 
ustanowieniem blokady Akcji, są określane przez domy maklerskie wykonujące te 
czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz, chcąc 
zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, powinien wziąć pod uwagę wyżej 
wymienione terminy i związane z tym koszty. 
 
Wzywający nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez 
akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z 
wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, 
ani nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty żadnych 
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odszkodowań z tytułu nie dojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w 
Wezwaniu. 
 
Zapisy złożone w ramach Wezwania 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. 
 
Procedura odpowiedzi na Wezwanie 
 
Akcjonariusze Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinni: 

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, 
na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć 
nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego; 

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem 
sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji 
na rzecz Podmiotu Nabywającego („Świadectwo”); oraz 

3) złożyć w PUM oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w PUM 
Podmiotu Pośredniczącego. 

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na 
sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu 
terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również zapisów 
złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych. 

 
Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego i Podmiotu Nabywającego: 
 
 

Podpis: ___________________________ 
Imię i nazwisko: Marcin Wyszyński  
Funkcja: Pełnomocnik  
 
 
 
 
Podpis: 

 
 
 
 
_______________________ 

Imię i nazwisko: Aleksandra Szymczak  
Funkcja: Pełnomocnik  

 
 

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego: 
 
 
 

Podpis: ___________________________ 
Imię i nazwisko: Michał Marczak 
Funkcja: Pełnomocnik 
 
 
 
 
Podpis: 

 
 
 
 
_______________________ 

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia 
Funkcja: Pełnomocnik 

 


