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W związku z rozpoczynającym się w dniu dzisiejszym procesem budowy "księgi popytu" na 
akcje zwykłe na okaziciela serii E (Akcje Serii E) i akcje zwykłe na okaziciela serii D (Akcje 
Serii D) Zarząd Emitenta informuje, iż proces budowy "księgi popytu" odbywać się będzie na 
warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie Akcji Serii E i dokumencie 
informacyjnym Akcji Serii D oraz raportach bieżących przekazanych do publicznej 
wiadomości w związku z publiczną subskrypcją Akcji Serii E i ofertą sprzedaży do 1.500.000 
Akcji Serii D. 
 
Deklaracje zamiaru złożenia zapisów na Akcje Serii E przyjmowane będą od 28 do 30 lipca 
br., z zastrzeżeniem, że w dniu 30 lipca deklaracje przyjmowane będą tylko do godziny 17. 
 
Zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Serii E kierowane będą do inwestorów po 
zakończeniu procesu tworzenia "księgi popytu", jednak nie później niż do godz. 11 
pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, tj nie później niż do godz. 11 w 
dniu 31 lipca br. 
 
Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą od 31 lipca br. do 1 sierpnia br. 
 
Deklaracje nabycia Akcji Serii D przyjmowane będą od 28 do 30 lipca br., z zastrzeżeniem, 
że w dniu 30 lipca deklaracje przyjmowane będą tylko do godziny 17. 
 
Zaproszenia do złożenia zleceń kupna na Akcje Serii D w Transzy Instytucjonalnej kierowane 
będą do inwestorów po zakończeniu procesu tworzenia "księgi popytu", jednak nie później 
niż do godz. 11 pierwszego dnia przyjmowania zleceń kupna na Akcje Serii D, tj nie później 
niż do godz. 11 w dniu 31 lipca br. 
 
Zlecenia kupna na Akcje Serii D w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Detalicznej 
przyjmowane będą od 31 lipca br. do 1 sierpnia br. 
 
Podstawa prawna: Art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447). 


