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KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY AKCJI OKREŚLONEJ W WEZWANIU DO 

ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ALUMAST S.A.  

OGŁOSZONYM PRZEZ HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L 

 

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w dokumencie wezwania („Wezwanie”) do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Alumast Spółka Akcyjna („Spółka”) ogłoszonym 1 lutego 2022 r. 

przez HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L („Wzywający”) na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). 

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 

listopada 2020 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, 

Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 21 marca 2021 r. 

ceny za każdą Akcję, z kwoty 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 1,77 zł (jeden 

złoty i siedemdziesiąt siedem groszy). 

W związku z powyższym, punkt 8 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie: 

„Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju. Akcje objęte Wezwaniem będą 

nabywane po cenie 1,77 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt siedem groszy) za jedną Akcję („Cena 

Akcji”). 

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie Akcje, objęte zapisami 

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

opublikowania niniejszego komunikatu. 

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 

100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji określonej 

w niniejszym komunikacie. Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie środków 

pieniężnych zablokowanych na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów 

wartościowych Wzywającego, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. 

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, 

wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu. 

 

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 

____________________________________ 

Imię i nazwisko: Magdalena Zmysłowska-Puchalska 

Stanowisko: Pełnomocnik 
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W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO 

______________________ 

Imię i nazwisko: Anna Kucharska 

Stanowisko: pełnomocnik 

______________________ 

Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek 

Stanowisko: pełnomocnik 


