
 

  1 

 

Dokument niniejszy nie podlega rozpowszechnianiu w USA, Kanadzie, Australii i Japonii. 

Nie stanowi on oferty ani propozycji nabycia akcji. 

 

Spółka Warimpex pomyślnie zakończyła podwyŜszenie kapitału 

 

• Wyemitowano 14,400,001 nowych akcji zwykłych na okaziciela za ostateczną cenę oferty 

w wysokości EUR 2,00 

• Przychody netto wyniosły około EUR 26 milionów 

• Zapisy przekroczyły dwukrotnie ofertę/Zobowiązanie gwarancyjne nie zostało 

wykonane 

 

Wiedeń, dn. 11 maja 2010 r. W trudnej sytuacji na rynkach finansowym, Warimpex Finanz- und 

Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) pomyślnie dokonał podwyŜszenia kapitału zakładowego 

poprzez uplasowanie 14.400.001 nowych akcji zwykłych stanowiących około 36% kapitału 

zakładowego. Ostateczna cena subskrypcji i oferty została ustalona na kwotę EUR 2,00 za jedną akcję 

w drodze budowania księgi popytu, a ostateczna wartość podwyŜszonego kapitału na 14.400.001 akcji 

zwykłych na okaziciela. Przychód brutto wynosi około EUR 28,8 milionów, a po odliczeniu kosztów, 

wydatków i podatków, przychód netto wynosi około EUR 26 milionów. Warimpex zamierza 

przeznaczyć przychód netto przede wszystkim do sfinansowania bieŜących projektów, refinansowania 

istniejących krótkoterminowych poŜyczek oraz spłacenia zaległych zobowiązań.   

Wood&Company Financial Services, a.s. działał jako MenedŜer Oferty i Prowadzący Księgę Popytu, 

a Raiffeisen Centrobank AG działał jako WspółmenedŜer Oferty i Współprowadzący Księgę Popytu 

oferty łącznej. 

DuŜy popyt wśród polskich inwestorów instytucjonalnych/Zobowiązanie gwarancyjne nie 

zostało wykonane 

"Pomimo trudnych warunków na rynkach finansowych, zapisy prawie dwukrotnie przekroczyły ofertę 

a nowe akcje zostały objęte i uplasowane bez potrzeby wykonania przez Ringturm 

Kapitalanlagegesellschaft m.b.H zobowiązania gwarancyjnego", powiedział Franz Jurkowitsch, CEO 

Warimpex. 
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Ze względu na duŜy popyt polskich inwestorów instytucjonalnych, liczba akcjonariuszy Warimpex 

moŜe zostać poszerzona. Ponadto udział rozwodnionego akcjonariatu (tzw. free float) zwiększył się 

do około 45% zwiększając płynność akcji na giełdzie. Główni akcjonariusze zachowali około 49% 

wszystkich akcji. 

Zabezpieczenie powodzenia przyszłych inwestycji 

Warimpex zamierza przeznaczyć przychód netto uzyskany poprzez podwyŜszenie kapitału głównie na 

sfinansowanie bieŜących projektów takich jak projekt Airportcity St. Petersburg (Hotel Crowne Plaza 

oraz budynki biurowe), budynek biurowy Le Palais w Warszawie oraz projekt budowy hoteli 

ekonomicznych realizowany wspólnie z Starwood Capital oraz Louvre Hotels w Europie Środkowej 

i Wschodniej, a takŜe na optymalizację obecnej struktury finansowej. "Wykorzystując przychody 

uzyskane poprzez podwyŜszenie kapitału, przyśpieszymy postęp istniejących projektów, jednocześnie 

zapewniając elastyczność i szybką reakcję na rozwój rynku", powiedział Jurkowitsch.  

Szczegóły podwyŜszenia kapitału 

Oferta łączna składała się z oferty praw poboru dla dotychczasowym akcjonariuszy w stosunku 4 

nowe akcje za kaŜde 11 dotychczasowych akcji oraz oferty globalnej nowych akcji nieobjętych 

w drodze oferty praw poboru w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej 

do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Kapitał zakładowy spółki Warimpex zostanie podwyŜszony z kwoty EUR 39.599.999 o kwotę EUR 

14.400.001 do kwoty EUR 54.000.000, i będzie się dzielił na 54.000.000 nowych akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości proporcjonalnej kapitału zakładowego w wysokości EUR 1,00 za kaŜdą akcję a 

nowe akcje uprawniają do dywidendy w pełnej wysokości za rok obrotowy 2009 i lata kolejne.  

Nowe akcje mają być dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Wiedniu oraz na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie w dniu 14 maja 2010 r. Dokonanie płatności i przyznanie akcji jest równieŜ 

przewidziane na dzień 14 maja 2010 r. 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) 

Warimpex jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami z siedzibą w Wiedniu 

oraz biurami w Budapeszcie, Pradze, St. Petersburgu oraz w Warszawie. Warimpex jest obecnie 

właścicielem lub współwłaścicielem 21 biznesowych i luksusowych hoteli z ponad 5.000 pokojami 

oraz 5 budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni około 32.000 m² głównie 

w Europie Środkowej i Wschodniej. Akcje Warimpex są notowane na Giełdzie Papierów 
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Wartościowych w Wiedniu oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem 

WXF. 

ZastrzeŜenie prawne 

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaŜy ani propozycji nabycia papierów wartościowych 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Niniejszy komunikat nie zostanie wydany w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki i nie moŜe zostać opublikowany w prasie ogólnokrajowej 

rozpowszechnianej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat nie stanowi 

oferty czy zaproszenia do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, Austrii czy w jakimkolwiek innym państwie. Papiery wartościowe Warimpex Finanz- und 

Beteiligungs AG nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach 

Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane, sprzedane lub 

dostarczone w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie korzysta się z odpowiednich wyjątków od 

obowiązku rejestracji.  

Niniejszy komunikat jest skierowany tylko do osób (i) spoza Zjednoczonego Królestwa lub (ii) 

posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinie inwestycji podlegających art. 19(5) brytyjskiej 

Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., Rozporządzenie 2005 ("Rozporządzenie") lub 

(iii) które podlegają art. 49 (2)(a) do (d) (firmy o wysokiej wartości netto, niezarejestrowane 

stowarzyszenia itp.) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby są nazywane "Odpowiednimi 

Osobami"). KaŜdy kto nie jest Odpowiednią Osobą nie moŜe polegać na tym komunikacie, ani na 

jego zawartości. KaŜda inwestycja lub aktywność inwestycyjna do której odnosi się ten komunikat 

jest dostępny tylko Odpowiednim Osobom i będzie stosowana tylko do nich. 

Uwagi dotyczące dodatkowych pytań:  

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft 

Tel: +43 (1) 310 55 00 

 

DI Christoph Salzer 

email: presse@warimpex.com 

 

Dr. Daniel Folian 

email: investor.relations@warimpex.com 

 

Emitent:  Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft 

   Floridsdorfer Hauptstraße 1 

   A-1210 Wiedeń 
tel.:   +43 (1) 310 55 00 

faks:   +43 (1) 310 55 00 - 122 

email:   office@warimpex.com 

www:   http://www.warimpex.com 
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sektor:   Nieruchomości 

ISIN:   AT0000827209 

indeksy:  ATX Prime 

   WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) 

giełda:   rynek główny: Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu 

   rynek główny: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

 

 

 

 


