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KOMUNIKAT  

z dnia 25 LISTOPADA 2022 r.  

W SPRAWIE ZMIANY CENY NABYCIA AKCJI  

OKREŚLONEJ W TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI BERLING S.A.  

OGŁOSZONEGO W DNIU 17 PAŻDZIERNIKA 2022 ROKU 

W związku z ogłoszonym w dniu 17 października 2022 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki 

BERLING S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298346, przez następujące podmioty wzywające: (i) BERLING S.A., 

(ii) DAO sp. z o.o., (iii) ARKTON sp. z o.o., (iv) BERLING DEVELOPMENT sp. z o.o., („Wzywający”) za 

pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. („DM BOŚ S.A.”), („Wezwanie”),  

zgodnie z art. 79b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1983 ze zm.), Wzywający oraz DM BOŚ S.A., jako podmiot pośredniczący, niniejszym informują o zmianie 

ceny nabycia Akcji w Wezwaniu z kwoty 4,45 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści pięć groszy) na kwotę 7,00 zł 

(słownie: siedem złotych 00/100), po której Nabywający będą nabywać Akcje w Wezwaniu i wynikających z tego 

zmianach w treści Wezwania: 

Wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami 

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

komunikatu. 

W związku z powyższym:  

1. Dotychczasowy pkt 8 zdanie pierwsze Wezwania otrzymuje brzmienie: 

„Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje wynosi: 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) za 

jedną Akcję (dalej „Cena Nabycia”).”. 

2. W dotychczasowym pkt 26 Wezwania, po akapicie trzecim, dopisuje się nowe akapity, czwarty i piąty, w 

brzmieniu: 

„Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, każdy z Podmiotów Nabywających zabezpieczył rozliczenie Wezwania 

wpłatą środków pieniężnych na podlegający blokadzie rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie 

umowy świadczenia usług brokerskich zawartej pomiędzy Podmiotem Nabywającym a Domem Maklerskim, z którego to 

rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach 

Wezwania. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem 

Wezwania, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 8 powyżej.  

Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.”. 

Pozostałe części Wezwania pozostają bez zmian. 

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH: 

 

Wzywający 1 – BERLING S.A.: 
 
 

_________________________ 
Hanna Berling – Prezes Zarządu 

  

Wzywający 2 – DAO sp. z o.o.: 
 
 

_________________________ 
Tomasz Berling – Prezes Zarządu 

 
Wzywający 3 – ARKTON sp. z o.o.: 

 
 

_________________________ 
Hanna Berling – Prezes Zarządu 

 
Wzywający 4 – BERLING DEVELOPMENT sp. z o.o.: 

 
 

_________________________ 
Hanna Berling – Prezes Zarządu 
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PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO: 

 

 
_________________________ 

Elżbieta Urbańska 
Członek Zarządu DM BOŚ SA 

 
_________________________ 

Agnieszka Wyszomirska 
Prokurent DM BOŚ SA 

 


