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ZASADY NABYWANIA AKCJI 

P .A .  NO V A S . A .  
Z  S IE DZ IBĄ  W  GL IW IC A CH ,  UL .  GÓR NY C H  W AŁÓ W  42 ,  

WWW.PA-NOVA.COM.PL  
(„SPÓŁKA”) 

 

 
 

Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez spółkę P.A.NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) w związku 
z proponowaniem nabycia w drodze oferty publicznej: (i) 2.000.000 nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E 
Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Nowej Emisji”) oraz (ii) do 350.000 akcji istniejących P.A. NOVA 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Sprzedawane”, a razem z Akcjami Nowej Emisji 
„Akcje Oferowane”), oferowanych do sprzedaży przez akcjonariuszy sprzedających, wskazanych w Załączniku nr 3 do 
niniejszego dokumentu („Sprzedający”) (razem „Oferta”). Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej 
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze 
zm.) („KSH”), w wyniku zawarcia umów objęcia Akcji Oferowanych. Akcje Sprzedawane będą nabywane przez inwestorów na 
podstwie zleceń kupna (”Zlecenie/Zlecenia”). 

Ninjesze zasady zostały opublikowane w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U.z 2005 roku nr 184,poz.1539) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowią prospektu 
emisyjnego lub memorandum ofertowego ani dokumentu sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku 
regulowanym (łącznie nazywanych “Dokumentami Ofertowymi”). Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3 pkt. 
1) i 2) Ustawy Ofercie Publicznej w związku z Ofertą nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe. 

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu Praw do Akcji Nowej Emisji („PDA”) oraz Akcji Nowej Emisji na 
podstawie prospektu emisyjnego („Prospekt”), po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). 
Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółk i 
(www.pa-nova.com.pl) oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl). 

Oferta kierowana jest wyłącznie do wybranych przez Zarząd, inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz do innych, wybranych przez Zarząd, inwestorów, z 
których każdy nabędzie Akcje Nowej Emisji albo Akcje Sprzedawane o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej albo ceny 
sprzedaży, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR w dniu ustalenia tej ceny („Inwestorzy”). 

W celu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji („Cena Emisyjna”) oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Cena 
Sprzedaży”, a razem z Ceną Emisyjną, „Cena Akcji Oferowanych”), które będą równe, Spółka oraz Sprzedający zamierzają 
przeprowadzić proces budowy księgi popytu. Informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 
przez Spółkę w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Raport Bieżący”) przed 
otwarciem subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz oferty sprzedaży Akcji Sprzedawanych. 

Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod symbolem NVA oraz oznaczone 
kodem ISIN PLPANVA00013. 

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy dokument lub Akcje 
Oferowane nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, ani nie podlegają rejestracji w 
jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu wydawanego w przypadku oferty 
publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu lub zgodnie z 
przepisami amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi Securities Act of 1933, z późniejszymi 
zmianami. 

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OFERTY ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM 
WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI 
INWESTYCYJNEJ POTENCJALNI INWESTORZY POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI, KTÓRE ZOSTAŁY LUB 
ZOSTANĄ PODANE PRZEZ SPÓŁKĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W TRYBIE PRZEWIDZIANYM WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI. 

Oferta jest przeprowadzana za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 
47/49, pełniącego jednocześnie rolę głównego menedżera Oferty oraz prowadzącego księgę popytu („Menedżer Oferty”). 

 
 

http://www.pa-nova.com.pl/
http://www.pa-nova.com.pl/
http://www.dibre.pl/
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1 Dane o emisji Akcji seri E i Ofercie 

1.1 Podstawa prawna emisji Akcji Nowej Emisji 

W dniu 17 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję od 1 do 2.000.000 sztuk akcji serii E o 
wartości nominalnej 1,00 zł każda w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki oraz o 
dematerializacji akcji serii E oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku 

regulowanym („Uchwała”). Treść Uchwały została podana do publicznej wiadomości w formie 

Raportu Bieżącego nr 18/2010 w dniu 17 sierpnia 2010 roku. 

Na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale, Zarząd Spółki w dniu 30 listopada 2010 roku, 

podjął uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków oferty i przydziału akcji serii E 
określając jednocześnie w porozumieniu ze Sprzedającymi szczegółowe warunki oferty Akcji 

Sprzedawanych przez Sprzedających. 

 

1.2 Rodzaje i liczba Akcji Oferowanych 

W ramach Oferty oferowanych jest:  

 2.000.000 akcji serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda stanowiących Akcje 

Nowej Emisji, 

 do 350.000 akcji istniejacych notowanych na GPW o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

stanowiących Akcje Sprzedawane oferowane do sprzedaży przez Sprzedających. 

Akcje Nowej Emisji będą akcjami na okaziciela i będą miały równorzędne prawa w stosunku do 
istniejących akcji Spółki notowanych na GPW.  

1.3 Przewidywany harmonogram Oferty  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, planuje się, że Oferta zostanie zrealizowana 

zgodnie z następującym harmonogramem: 

1 grudnia 2010 r. Publikacja niniejszego dokumentu 

9 grudnia 2010 r. (do godz. 16:00) 

Proces budowy księgi popytu. Składanie przez 

Inwestorów deklaracji zainteresowania nabyciem 
Akcji Oferowanych. 

9 gudnia 2010 r. 
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych, dokonanie 
wstępnego przydziału Akcji Oferowanych. 

10 grudnia 2010 r.  

Wysłanie Zawiadomień do Inwestorów o liczbie 

wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych wraz z 
Ofertami Objęcia Akcji i Ofertami Zakupu Akcji oraz 

wezwaniem do opłacenia Akcji Oferowanych. 
Otwarcie subskrypcji Akcji Nowej Emisji i oferty 

sprzedaży Akcji Sprzedawanych. 

10 grudnia 2010 r. – 14 grudnia 

2010 r. 

Przyjmowanie wpłat na Akcje Nowej Emisji. 
Podpisywanie i przesłanie do DI BRE przez 

Inwestorów umów objęcia Akcji Nowej Emisji przez 
Inwestorów. Wystawianie przez Inwestorów Zleceń 

kupna Akcji Sprzedawanych. 
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15-16 grudnia 2010 r. 

Kierowanie do wybranych Inwestorów Ofert Objęcia 

Akcji i Ofert Zakupu Akcji dotyczących Akcji 

Oferowanych, które nie zostały objęte przez 
Inwestorów, do których skierowano Zawiadomienia. 

Podpisywanie i przesłanie do DI BRE  umów objęcia 
Akcji Nowej Emisji oraz składanie zleceń kupna Akcji 

Sprzedawanych przez Inwestorów, którzy otrzymali 

Oferty Objęcia Akcji i Oferty Zakupu Akcji dotyczące 
Akcji Oferowanych, które pozostały nieobjęte przez 

Inwestorów, do których skierowano Zawiadomienia, 
oraz przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane od 

ww. Inwestorów. Zawarcie Umów Objęcia Akcji 

Nowej Emisji przez Spółkę. Przydział Akcji Nowej 
Emisji i Akcji Sprzedawanych. 

16 grudnia 2010 r. 
Zamknięcie subskrypcji Akcji Nowej Emisji i 
sprzedaży Akcji Sprzedawanych. 

 

Spółka i Sprzedający zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów Oferty, włącznie z datą otwarcia 

i zamknięcia procesu budowania księgi popytu i okresu subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz 

przyjmowania zleceń kupna Akcji Sprzedawanych. Spółka ogłosi informacje o takich zmianach w 
formie Raportu Bieżącego. 

Po objęciu Akcji Nowej Emisji przez Inwestorów oraz zatwierdzeniu Prospektu przez KNF, Spółka 
wystąpi do KDPW z wnioskiem o rejestrację, a do GPW z wnioskiem o dopuszczenie i 

wprowadzenie PDA do obrotu na GPW. 

Zwraca się uwagę Inwestorów, że terminy zapisania PDA na rachunkach Inwestorów oraz termin 
pierwszego notowania PDA zależą od decyzji KNF o zatwierdzeniu Prospektu, uzgodnień z KDPW i 

GPW oraz od podjęcia stosownych uchwał przez zarząd KDPW i GPW. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, 

z zastrzeżeniem wcześniejszego zatwierdzenia Prospektu przez KNF, Spółka wystąpi do KDPW o 

rejestrację Akcji Serii E oraz GPW z wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW. Wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na GPW w 

znacznej mierze zależy od spełnienia przez Spółkę warunków, jakie wyznaczają regulacje KDPW i 
GPW. 

Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje Nowej Emisji w możliwie najkrótszym terminie od dnia 
przydziału akcji serii E P.A.NOVA, zostały wprowadzone do obrotu na GPW. Zwraca się uwagę 

inwestorów, iż Spółka nie ma wpływu na termin podjęcia decyzji przez Sąd o rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego, która jest jednym z warunków wprowadzenia akcji do obrotu. 

 

1.4 Data, od której Akcje Nowej Emisji mają uczestniczyć w dywidendzie 

Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku, na takich 

samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. 

1.5 Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta skierowana zostanie wyłącznie do, wybranych przez Zarząd: 

(i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, oraz 
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(ii) innych inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje Nowej Emisji albo Akcje 
Sprzedawane o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej albo ich ceny 

sprzedaży, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR w dniu 

ustalenia tej ceny. 

1.6 Proces ustalania Ceny Akcji Oferowanych 

Sposób ustalenia Ceny Akcji Oferowanych 

Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży zostaną ustalone przed rozpoczęciem procesu subskrypcji 

Akcji Nowej Emisji oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych wspólnie przez Spółkę oraz Sprzedających 

w oparciu o rekomendację Menedżera Oferty wydaną na podstawie wyników procesu budowy 
księgi popytu („Księga Popytu”). W ramach budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane 

Inwestorzy w ramach składanych Deklaracji będą określać w szczególności liczbę Akcji 
Oferowanych, którą zamierzają nabyć oraz cenę, po której zamierzają nabyć Akcje Oferowane. Do 

udziału w procesie budowy Księgi Popytu uprawnione będą osoby wskazane w pkt 1.5 niniejszego 
dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące budowy Księgi Popytu i zasad uczestnictwa w tym 

procesie dostępne będą w siedzibie Menedżera Oferty. 

Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży będą równe. Informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie 
podana do publicznej wiadomości przez Spółkę w trybie Raportu Bieżącego, niezwłocznie po jej 

ustaleniu. 

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinny skontaktować się z 

Menedżerem Oferty.  

 

Preferencja w przydziale Akcji Nowej Emisji 

Inwestorom będącym posiadaczami i akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia 6 
grudnia 2010 roku, („Dzień Pierwszeństwa”), będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji 

Nowej Emisji, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłożą odpowiednie zaświadczenie 
(„Zaświadczenie”) (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad Nabywania Akcji), 

wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora (w przypadku 

akcji zdematerializowanych) lub podmiot prowadzący depozyt akcji (w przypadku akcji 
niezdematerializowanych), o liczbie akcji P.A.NOVA przysługujących im na koniec Dnia 

Pierwszeństwa oraz złożą w procesie budowania Księgi Popytu Deklarację zainteresowania 
objęciem Akcji Oferowanych po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Cena 

Emisyjna. Zaświadczenie może być wystawione wyłącznie w odniesieniu do akcji P.A. NOVA 

posiadanych przez Inwestora, bez uwzględniania praw z papierów wartościowych, w szczególności 
nabytych w transakcjach, dla których jeszcze nie został dokonany rozrachunek. 

Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde posiadane 4 akcje Spółki na koniec 
Dnia Pierwszeństwa, Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 Akcji Nowej 

Emisji. W przypadku, gdy z liczby posiadanych przez danego Inwestora akcji P.A.NOVA na koniec 

Dnia Pierwszeństwa wynikać będzie prawo do objęcia niecałkowitej liczby Akcji Nowej Emisji, liczba 
to będzie zaokrąglana w dół do najbliższej całkowitej liczby Akcji Nowej Emisji.  

 

Proces budowania Księgi Popytu 

W ramach procesu budowy Księgi Popytu Inwestorzy będą mogli składać deklaracje nabycia Akcji 
Oferowanych („Deklaracje”). Na etapie składania Deklaracji, Akcje Oferowane nie będą 

rozróżniane na Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane. Deklaracje będą mogły być składane 

w siedzibie Menedżera Oferty przy ul. Wspólnej 47/49, w Warszawie w terminach określonych w 
pkt 1.3 niniejszego dokumentu. Zwraca się uwagę Inwestorom, że na dowód posiadania podstawy 

do preferencyjnego przydziału Akcji Nowej Emisji, zobowiązani są oni do przedstawienia w 
momencie składania Deklaracji nabycia stosownego Zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 

powyżej. 

Wzór formularza Deklaracji dostępny będzie w siedzibie Menedżera Oferty przed rozpoczęciem i w 
trakcie procesu budowy Księgi Popytu. 
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Liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji nie może być większa 
niż łączna liczba Akcji Oferowanych przewidzianych do objęcia przez Inwestorów w ramach Oferty, 

a dodatkowo dla Inwestorów, o których mowa w pkt. 1.5 (ii) wartość Akcji Nowej Emisji albo Akcji 

Sprzedawanych deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji liczona, jako iloczyn liczby Akcji 
Nowej Emisji albo Akcji Sprzedawanych objętych Deklaracją oraz deklarowej przez Inwestora ceny 

emisyjnej albo ceny sprzedaży, nie może być niższa niż równowartość w złotych kwoty 50.000 
EUR. 

Inwestor ma prawo do cofnięcia złożonej Deklaracji w terminie przyjmowania Deklaracji. Cofnięcie 

Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia Inwestora złożonego w 
miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji. 

Na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu Spółka i Sprzedający działając w oparciu o 
rekomendację Menedżera Oferty, podejmą decyzję: (i) o wysokości Ceny Akcji Oferowanych oraz 

(ii) o wstępnym przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom.  

Spółka i Sprzedający na podstawie rekomendacji Menedżera Oferty wybiorą Inwestorów, którym 

dokonają wstępnej alokacji Akcji Oferowanych oraz określą liczbę Akcji Oferowanych wstępnie 

przydzieloną każdemu z nich. W/w wybór Inwestorów zostanie dokonany spośród tych 
Inwestorów, którzy w Deklaracjach wskazali cenę nie niższą niż Cena Akcji Oferowanych oraz 

którzy spełniają warunki, o których mowa w pkt 1.5 niniejszego dokumentu. Wybór Inwestorów 
oraz określenie liczby Akcji Oferowanych zostaną dokonane uznaniowo, z zastrzeżeniem jednak, że 

Inwestorom uprawnionym do preferencji w przydziale alokowane będą Akcje Nowej Emisji w liczbie 

co najmniej przysługującej z tytułu preferencji w przydziale. 

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wstępnego przydziału jakichkolwiek Akcji Oferowanych 

lub do ich wstępnego przydziału w liczbie mniejszej, niż określona przez danego Inwestora w jego 
Deklaracji, bez podania przyczyn.  

Menedżer Oferty może uzależnić przyjęcie Deklaracji od Inwestorów niebędących instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej, od ustanowienia 

zabezpieczenia opłacenia Akcji Oferowanych objętych Deklaracją w formie depozytu pieniężnego 

na rachunku Menedżera Oferty na czas nie dłuższy niż do dnia płatności za przydzielone Akcje 
Oferowane. W przypadku niewystosowania do takiego Inwestora Oferty Objęcia Akcji lub Oferty 

Zakupu Akcji, o których mowa w punkcie poniżej, środki pieniężne zdeponowane przez takiego 
Inwestora na rachunku Menedżera Oferty zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek Inwestora 

wskazany w Deklaracji. W przypadku, gdy Spółka lub Sprzedający wystosują do takiego Inwestora 

Ofertę Objęcia Akcji i/lub Ofertę Zakupu Akcji w łącznej liczbie mniejszej lub równiej liczbie Akcji 
Oferowanych objętych Deklaracją, środki zdeponowane przez Inwestora na rachunku Menedżera 

Oferty zostaną uznane za wpłatę na Akcji Oferowanych, a ewentualna nadwyżka zostanie 
niezwłocznie zwrócona na rachunek Inwestora wskazany w Deklaracji. Środki zdeponowane przez 

Inwestorów na rachunku Menedżera Oferty nie będą oprocentowane. 

Wyniki procesu budowy księgi popytu nie będą podawane do publicznej wiadomości. 

 

Zawiadomienia 

Do Inwestorów wybranych przez Spółkę oraz Sprzedających w procesie budowy Księgi Popytu w 

trybie określonym powyżej Menedżer Oferty, działając w imieniu Spółki oraz Sprzedających, 
skieruje zawiadomienia informujące o liczbie wstępnie przydzielonych im Akcji Oferowanych 

(„Zawiadomienia”, „Zawiadomienie”), przy czym Spółka lub Sprzedający mogą bez podania 

przyczyn wstępnie przydzielić danemu Inwestorowi Akcje Oferowane w liczbie mniejszej niż 
określona przez niego w jego Deklaracji albo odstąpić w całości od ich wstępnego przydzielenia 

danemu Inwestorowi.  

Zawiadomienia zostaną skierowane wyłącznie do tych Inwestorów spełniających warunki określone 

w pkt 1.5 niniejszego dokumentu, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali cenę nie 

niższą niż Cena Akcji Oferowanych. Liczba wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych wskazana w 
Zawiadomieniu nie będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia przez 

danego Inwestora w złożonej przez niego Deklaracji. 
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Zawiadomienie będzie równocześnie zawierało skierowaną do Inwestora ofertę objęcia wstępnie 
przydzielonych mu Akcji Nowej Emisji, po Cenie Akcji Oferowanych, w drodze zawarcia ze Spółką 

pisemnej umowy objęcia Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 441 § 2 pkt 6 KSH w zw. z art. 431 § 

2 pkt 1) („Umowa Objęcia Akcji”), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego dokumentu („Oferta Objęcia Akcji”) i/lub ofertę kupna wstępnie przydzielonych mu 

Akcji Sprzedawanych, po Cenie Akcji Oferowanych w drodze złożenia zlecenia kupna Akcji 
Sprzedawanych („Zlecenie”) obejmującego w szczególności liczbę Akcji Sprzedawanych i Cenę 

Akcji Oferowanych („Oferta Zakupu Akcji”). Formularz zlecenia kupna będzie dostępny u 

Menedżera Oferty.  

Ponandto Zawiadomienia będą równocześnie stanowiły wezwanie Inwestora do dokonania zapłaty 

za Akcje Nowej Emisji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie oraz wezwanie 
Inwestora do opłacenia Zlecenia. 

W przypadku przesłania do Inwestora Zawiadomienia, Inwestor będzie zobowiązany do zawarcia 
Umowy Objęcia Akcji i opłacenia wstępnie przydzielonych mu Akcji Nowej Emisji oraz do złożenia i 

opłacenia Zlecenia. 

Wykonaniem tego zobowiązania jest przyjęcie Oferty Objęcia Akcji, zawarcie Umowy Objęcia Akcji, 
dokonanie wpłaty na Akcje Nowej Emisji oraz przyjęcie Oferty Zakupu Akcji, złożenie i opłacenie 

Zlecenia. 

Złożenie przez Inwestora Deklaracji nie zobowiązuje Spółki, Sprzedających, ani Menedżera Oferty, 

do przesłania do tego Inwestora Zawiadomienia.  

Jeżeli Inwestor nie przyjmie Oferty Objęcia Akcji (nie dokona zawarcia Umowy Objęcia Akcji i/lub 
nie dokona wpłaty na Akcje Nowej Emisji) w terminie wskazanym w/w ofercie Oferta Objęcia Akcji 

wygasa. Spółka przestaje być związana skierowaną do Inwestora Ofertą Objęcia Akcji i ma prawo 
wystosować Ofertę Objęcia Akcji do innego Inwestora, w której również wskaże termin na jej 

przyjęcie i zawarcie Umowy Objęcia Akcji oraz na dokonanie wpłaty na Akcje Nowej Emisji. W 
takim przypadku Oferta Objęcia Akcji zostanie wysłana do Inwestora za jego zgodą i nie będzie 

miała charakteru wiążącego.  

Jeżeli Inwestor nie przyjmie Oferty Zakupu Akcji (nie złoży i/lub nie opłaci Zlecenia) w terminie 
wskazanym w w/w Ofercie Zakupu Akcji, Oferta Zakupu Akcji wygasa. Sprzedający przestają być 

związani skierowaną do Ofertą Zakupu Akcji i mają prawo wystosować Ofertę Zakupu Akcji do 
innego Inwestora, w której również wskaże termin na złożenie i opłacenie Zlecenia. W takim 

przypadku Oferta Zakupu Akcji zostanie wysłana do Inwestora za jego zgodą i nie będzie miała 

charakteru wiążącego. 

Jeśli po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu Spółka podejmie decyzję o odstąpieniu od 

subskrypcji lub o zmienie lub przesunięciu jej terminów, w konsekwencji Cena Akcji Oferowanych 
nie zostanie ustalona oraz nie zostanie dokonany wstępny przydział Akcji Oferowanych, co 

spowoduje, iż subskrypcja Akcji Nowej Emisji nie zostanie otwarta w terminie wskazanym w pkt 

1.3. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od subskrypcji Akcji Nowej Emisji, oferta sprzedaży 
Akcji Sprzedawanych nie będzie realizowana. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad udziału w procesie budowania Księgi 
Popytu potencjalni Inwestorzy powinni skontaktować się z Menadżerem Oferty. 

 

1.7 Zasady składania zapisów na Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane 

Zawarcie Umów Objęcia Akcji Nowej Emisji 

Uprawnionymi do zawarcia ze Spółką Umowy Objęcia Akcji są Inwestorzy, którzy otrzymali od 
Menedżera Oferty Zawiadomienie, zawierające Ofertę Objęcia Akcji Nowej Emisji. 

Od chwili otrzymania przez Inwestora Zawiadomienia, Deklaracja złożona przez niego w procesie 
budowania Księgi Popytu ma charakter wiążący, co oznacza, że Inwestor jest wówczas 

zobowiązany do przyjęcia tej oferty i podpisania Umowy Objęcia Akcji Nowej Emisji oraz dokonania 

wpłaty na Akcje Nowej Emisji w liczbie wskazanej w Zawiadomieniu. Składając Deklarację, 
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Inwestor powinien zatem liczyć się z możliwością otrzymania Oferty Objęcia Akcji, jeżeli cena 
wskazana przez niego w Deklaracji nie będzie niższa niż Cena Akcji Oferowanych. 

Inwestor, który otrzymał Ofertę Objęcia Akcji, przyjmuje tę ofertę poprzez  podpisanie załączonych 

do Zawiadomienia dwóch egzemplarzy Umowy Objęcia Akcji Nowej Emisji, i przekazuje je 
Menedżerowi Oferty, w terminach, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego dokumentu. Menedżer 

Oferty odeśle Inwestorowi jeden egzemplarz Umowy Objęcia Akcji podpisany w imieniu Spółki. 

Umowa Objęcia Akcji nie podlega negocjacjom. 

Inwestor jest obowiązany do posiadania rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną 

zdeponowane objęte przez niego Akcje Nowej Emisji, jak również do wskazania numeru tego 
rachunku w Umowie Objęcia Akcji. Dyspozycja deponowania Akcji Nowej Emisji zawarta w Umowie 

będzie nieodwołalna. 

 

Zasady składania Zleceń kupna Akcji Sprzedawanych 

Uprawnionymi do składania Zleceń są Inwestorzy, którzy otrzymali Zawiadomienie od Menedżera 

Oferty zawierające Ofertę Zakupu Akcji. Zawiadomienie skierowane do Inwestora będzie zawierało 

informację o parametrach Zlecenia, jakie Inwestor będzie zobowiązany złożyć w celu nabycia Akcji 
Sprzedawanych. 

Zlecenia powinny być składane u Menedżera Oferty w terminach, o których mowa w pkt 1.3 
niniejszego dokumentu. 

Inwestor jest obowiązany do posiadania rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną 

zdeponowane kupione przez niego Akcje Sprzedawane, jak również do wskazania numeru tego 
rachunku w treści Zlecenia. Dyspozycja deponowania Akcji Sprzedawanych zawarta w Zleceniu 

będzie nieodwołalna. 

 

 

1.8 Zasady i terminy dokonywania wpłat na Akcje Nowej Emisji  

Płatność za Akcje Nowej Emisji w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Nowej Emisji wstępnie 

przydzielonych Inwestorowi oraz Ceny Akcji Oferowanych, musi być uiszczona w złotych w pełnej 
wysokości w terminie wskazanym w Zawiadomieniu na rachunek Menedżera Oferty. 

Niedokonanie wpłaty w terminie lub dokonanie wpłaty niepełnej skutkuje nieważnością Umowy 

Objęcia Akcji. 

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji nie będą oprocentowane. 

 

1.9 Zasady i terminy dokonywania wpłat na Akcje Sprzedawane 

Płatność za Akcje Sprzedawane w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Sprzedawanych 

objętych Zleceniem oraz Ceny Akcji Oferowanych, musi być uiszczona w złotych w pełnej 
wysokości w terminie wskazanym w Zawiadomieniu na rachunek Menedżera Oferty. 

Niedokonanie wpłaty w terminie lub dokonanie wpłaty niepełnej skutkuje nieważnością Zlecenia. 

Wpłaty na Akcje Sprzedawane nie będą oprocentowane. 

 

1.10 Przydział Akcji Oferowanych  

Inwestorom, którzy uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych 

Zawiadomień prawidłowo opłacili, zgodnie z wezwaniem do zapłaty, wstępnie przydzielone Akcje 
Oferowane, złożyli w terminie podpisane Umowy Objęcia Akcji oraz prawidłowo złożyli Zlecenia, 
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zostaną przydzielone przez Spółkę Akcje Nowej Emisji i zostaną przydzielone przez Sprzedających 
Akcje Sprzedawane w liczbie, która została im wstępnie przydzielona. 

1.11 Przypadki, w których Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty lub ją 

odwołać 

Spółka, w porozumieniu z Menedżerem Oferty, może przed skierowaniem Zawiadomień do 

Inwestorów podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty bez podawania przyczyn. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty stosowna decyzja Spółki zostanie 

niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego. 

Po wysłaniu Ofert Objęcia Akcji do Inwestorów, Spółka moge odstąpić od przeprowadzenia Oferty 
jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.: 

(i) nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, 
których nie można było przewidzieć wcześniej, a które mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę lub na działalność 
Spółki,  

(ii) nagłe zmiany w sytuacji Spółki, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jego 

działalność, a których nie można było przewidzieć wcześniej, 

(iii) nagłe zmiany w otoczeniu Spółki, których nie można było przewidzieć wcześniej, 

mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki,  

W przypadku odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty stosowna decyzja Spółki 

zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego. 

W przypadku odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty, oferta sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych nie będzie realizowana. 

 

1.12 Niedojście emisji akcji serii E do skutku 

Niedojście emisji akcji serii E Spółki do skutku może wystąpić w przypadku, gdy: 

 w terminie subskrypcji nie zostanie należycie subskrybowana co najmniej 1 Akcja Serii E, 

 w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. nie zostanie objęta minimalna liczba Akcji Nowej 

Emisji wskazana w Uchwale, 

 Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E Spółki, w ciągu 6 miesięcy od dnia jej podjęcia, 

 Sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakłądowego w drodze emisji akcji serii E Spółki. 

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Nowej Emisji nie 

zostanie zarejestrowane przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
zwrot środków pieniężnych zostanie dokonany Inwestorom, którzy objęli Akcje Nowej Emisji bez 

jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań w wysokości równej iloczynowi liczby objętych Akcji Nowej 

Emisji i ich Ceny Emisyjnej. W przypadku, gdy niedojście emisji Akcji Nowej Emisji do skutku 
nastąpi po zarejestrowaniu PDA na rachunkach Inwestorów, zwrot środków pieniężnych zostanie 

dokonany osobom posiadającym PDA na rachunkach papierów wartościowych w wysokości równej 
iloczynowi liczby posiadanych PDA i Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji w bez jakichkolwiek odsetek 

lub odszkodowań. 

2 Ograniczenia prawne 

Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia Akcji 

Oferowanych (a) w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której składanie lub zaproszenie do złożenia takiej 
oferty byłoby niezgodne z prawem lub (b) w stosunku do jakiejkolwiek osoby, na rzecz której 

składanie lub pozyskiwanie takiej oferty jest niezgodne z prawem. Dystrybucja niniejszego 
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dokumentu nie może być wykorzystywana, ani nie stanowi oferty, ani próby pozyskania oferty 
przez jakąkolwiek osobę w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub próba pozyskania 

takiej oferty nie uzyskały koniecznych zgód właściwych organów lub są niezgodne z prawem. 

Osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zostają zobowiązane przez Spółkę, 
Sprzeddających i Menedżera Oferty do uzyskania informacji o wszelkich takich ograniczeniach i do 

ich przestrzegania.  

Z wyłączeniem czynności podjętych w związku z Ofertą, ani Spółka, ani Sprzedający, ani Menedżer 

Oferty nie podjęli i nie podejmą żadnych działań w żadnej innej jurysdykcji, które umożliwiłyby 

ofertę publiczną Akcji Oferowanych lub posiadanie albo dystrybucję niniejszego dokumentu, lub 
jakiejkolwiek ich zmiany albo suplementu, wydanych w związku z ewentualną sprzedażą Akcji 

Oferowanych lub jakąkolwiek inną ofertę lub publikację materiałów dotyczących Akcji Oferowanych 
w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie wymagane jest podjęcie działań w tym celu.  

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy dokument 
lub Akcje Oferowane nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone, ani nie podlegają 

rejestracji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 

2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu 
wydawanego w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia papierów 

wartościowych do obrotu lub zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o obrocie papierami 
wartościowymi Securities Act of 1933, z późniejszymi zmianami. 

3 Istotne zastrzeżenie 

Menedżer Oferty działa w imieniu Spółki i Sprzedających, a nie w imieniu potencjalnych inwestorów 
będących adresatami niniejszego dokumentu. Otrzymanie niniejszego dokumentu nie może być 

traktowane jako porada inwestycyjna udzielona danemu inwestorowi przez Menedżera Oferty i 
inwestor taki nie staje się klientem Menedżera Oferty w wyniku odbioru niniejszego dokumentu. 

Zgodnie z powyższym, Menedżer Oferty nie ponosi odpowiedzialności wobec potencjalnych 
inwestorów za zapewnienie ochrony jaką zapewnia swoim klientom, ani za doradzanie im w 

zakresie Oferty. Potencjalnym inwestorom zaleca się uzyskanie własnej porady prawnej, finansowej 

lub porady innych profesjonalnych doradców w związku z Ofertą. 

4 Zmiany Zasad Nabywania Akcji 

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu będą publikowane w formie Raportu Bieżącego. 
 

 

Załączniki 
1. Załącznik nr 1 

2. Załącznik nr 2 
3. Załącznik nr 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Zasad Nabywania Akcji 
P.A. NOVA S.A. 

  

(WZÓR UMOWY OBJĘCIA AKCJI) 
 

UMOWA OBJĘCIA AKCJI 
 

zawarta w dniu [●] grudnia 2010 roku, w Warszawie, pomiędzy: 

 
P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr KRS 0000272669, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000 zł opłaconym 

w całości, dalej zwaną „Spółką”, reprezentowaną przez: 
[●] 

[●] 

 
a 

[●], z siedzibą /zamieszkałym/ w [●], wpisanym/ą do [●], pod numerem PESEL [●], dalej 
zwanym/ą „Inwestorem”, reprezentowanym/ą przez: 

[●] 

[●] 
 

dalej łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. 
 

Zważywszy, że: 
 

1. W dniu 17 sierpnia 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 

nr 4 („Uchwała”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji 
prywatnej w ramach oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki („Akcje”). 
2. Na podstawie Uchwały emituje się nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł. 

3. zgodnie z Uchwałą, Akcje są oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu 
art. 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz inwestorom, z których każdy nabędzie Akcje 

Oferowane o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość 

w złotych kwoty 50.000 EUR w dniu ustalenia tej ceny. 
4. Akcje są oferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie („Oferta 

Publiczna”), poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości Warunków Subskrypcji 
Akcji z dnia [●] grudnia 2010 roku („Zasady Nabywania Akcji”). 

5. w dniu [●] grudnia 2010 roku Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji na kwotę [●] złotych 
za Akcję („Cena Emisyjna”). 

6. Spółka skierowała do Inwestora ofertę objęcia za gotówkę Akcji w liczbie [●] po Cenie 

Emisyjnej w łącznej kwocie [●] złotych, na warunkach określonych w niniejszej Umowie 
(„Oferta Objęcia Akcji”), którą to Ofertę Objęcia Akcji Inwestor - zgodnie z Zasadami 

Nabywania Akcji – przyjmuje. 
7. Pojęcia nie zdefiniowane w niniejszej Umowie należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem 

wynikającym z Zasad Nabywania Akcji. 

 
Strony postanowiły, co następuje: 

 
§ 1 

1. Zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Inwestor niniejszym przyjmuje 
Ofertę Objęcia Akcji i obejmuje Akcje w liczbie [●], po Cenie Emisyjnej („Akcje 

Obejmowane”). 
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2. Inwestor zobowiązuje się do opłacenia Akcji Obejmowanych w terminie do dnia [●] grudnia 
2010 roku, poprzez zapłatę łącznej kwoty [●] złotych, zgodnie z postanowieniami Zasad 

Nabywania Akcji. Przez opłacenie rozumie się wpływ środków pieniężnych na w/w 

rachunek Menadżera Oferty. 
3. Inwestor wskazuje niniejszym rachunek papierów wartościowych nr [●] prowadzony na jego 

rzecz przez [●], na którym Akcje Obejmowane powinny zostać zapisane w związku 
z zawarciem niniejszej Umowy.  

4. W przypadku, gdy Inwestor nie wykona zobowiązania do zapłaty wynikającego z ust. 2 

powyżej, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Spółka 
nie będzie zobowiązana do wydania Inwestorowi jakichkolwiek Akcji.  

 
§ 2 

Inwestor niniejszym oświadcza i potwierdza, że: 
1. akceptuje fakt, że Akcje Obejmowane zostały zaoferowanie na podstawie przepisów prawa 

polskiego zezwalających na przeprowadzenie Oferty Publicznej bez obowiązku 

sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek 
innego dokumentu informacyjnego; 

2. jest uprawniony do objęcia Akcji, jako osoba spełniająca warunki, o których mowa 
w Uchwale i Zasady Nabywania Akcji; 

3. akceptuje warunki przedstawione w Zasady Nabywania Akcji z dnia [●] grudnia 2010 roku; 

4. wyraża zgodę na objęcie Akcji oraz na brzmienie statutu Spółki; 
5. posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych i gospodarczych, pozwalającą mu 

na ocenę zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje, a także, że jest 
zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego związanego z inwestowaniem w Akcje; 

6. nie działał na podstawie żadnego przyrzeczenia, oświadczenia lub zapewnienia ani nie został 
zachęcony do zawarcia niniejszej Umowy żadnym przyrzeczeniem, oświadczeniem lub 

zapewnieniem, zarówno wyrażonym jak i dorozumianym oraz dotyczącym przeszłości lub 

przyszłości, z wyłączeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 
 

§ 3 
Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia, że: 

1. jest osobą prawną należycie utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. wszystkie pozostałe, istniejące akcje Spółki zostały prawidłowo wyemitowane i są w pełni 

opłacone; 
3. Uchwała została prawidłowo podjęta i stanowi ważną podstawę prawną podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji oferowanych w drodze Oferty Publicznej, 

i obejmowanych w ramach subskrypcji prywatnej; 
4. nie są Spółce znane powody uniemożliwiające przeprowadzenie Oferty Publicznej, a sytuacja 

prawna i finansowa Spółki jest prezentowana inwestorom w sposób rzetelny, poprzez 
publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 
 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z niniejszej Umowy, Strony poddadzą je pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego rzeczowo dla siedziby Spółki. 
 

§ 5 
Niniejsza umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 
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_____________________ _____________________ 

za Inwestora za Spółkę 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
do Zasad Nabywania Akcji 

P.A. NOVA S.A. 

 

 

 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego liczbę posiadanych akcji spółki P.A. NOVA SA  

 
 

……………………………… 
(miejscowość, data) 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 

 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 
(nazwa podmiotu wystawiającego zaświadczenie)  

 
zaświadcza, że  

 
 

………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa i adres Inwestora) 
 

Nr REGON/PESEL Inwestora ………………………………………………. 
 

był w dniu 6 grudnia 2010 roku („Dzień Pierwszeństwa”) akcjonariuszem Spółki P.A. NOVA S.A. z 
siedzibą w Gliwicach, a [na jego rachunku papierów wartościowych o numerze …………………… 

prowadzonym przez] / [w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez]: 
 

……………………………………………………………………………………………………, 
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora lub nazwa podmiotu 
prowadzącego depozyt akcji niezdematerializowanych) 

 
na koniec wyżej wymienionego Dnia Pierwszeństwa [zapisanych] / [zdeponowanych] było łącznie 

…………………. (słownie……………………) [zdematerializowanych] / [niezdematerializowanych] akcji 
[zwykłych na okaziciela] / [imiennych] tej Spółki [oznaczonych przez KDPW kodem ISIN 

PLPANVA00013].  

 
Zaświadczenie wystawia się na prośbę klienta celem przedłożenia go jako dowód istnienia 

podstawy do zastosowania preferencji w przydziale akcji serii E spółki P.A. NOVA S.A.  
 

 

 
…………………………………………………………………………. 
(pieczątka imienna i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie) 

 

 
 

 

……………………………………………………………………….. 
(pieczątka adresowa podmiotu wystawiającego zaświadczenie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do Zasad Nabywania Akcji 

P.A. NOVA S.A. 

 
 
Lista akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. zamierzających sprzedać Akcje Sprzedawane w ramach Oferty 
(wraz ze wskazaniem liczby Akcji Sprzedawanych, oferowanych do sprzedaży przez poszczególnych 
akcjonariuszy P.A.NOVA): 

 Ewa Bobkowska (200.000 sztuk akcji P.A.NOVA), 
 Grzegorz Bobkowski (100.000 sztuk akcji P.A.NOVA), 
 Jarosław Broda (25.000 sztuk akcji P.A.NOVA), 
 Przemysław Żur (19.737 sztuk akcji P.A.NOVA), 
 Bożena Dawid-Żur (5.263 sztuk akcji P.A.NOVA). 


