
 

ZAPROSZENIE  

do składania ofert sprzedaży akcji BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

 

 

        

 
 

 

 
  

        

 

1. Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej "Spółką", działając na 

podstawie Uchwały 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 

czerwca 2012 r. (zwanej dalej „Uchwałą”) upoważniającej Zarząd Spółki do skupu akcji 

spółki pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Chemiczna 6, 42-

520 Dąbrowa Górnicza, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Katowice – Wschód Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem  318399  i ustalenia warunków tego skupu, zaprasza 

akcjonariuszy spółki BIOERG S.A. do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach 

określonych w tym zaproszeniu; 

2. Spółka skupi nie więcej niż 672 777(sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset 

siedemdziesiąt siedem ) akcji za cenę nie niższą niż 1,60 zł i nie wyższą niż 1,80 zł za jedną 

akcję; 

3. Na realizację skupu Spółka przeznaczy nie więcej niż 1 150 000 zł tj. kwotę przeznaczoną 

zgodnie z Uchwałą na przeprowadzenie przez Spółkę skupu akcji spółki BIOERG S.A., 

pomniejszoną o wartość akcji spółki BIOERG S.A. skupionych przez Spółkę na podstawie 

Uchwały w drodze transakcji na rynku NewConnect; 

4. W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji  przekraczała ilość, o której mowa w 

pkt. 2 zaproszenia lub gdyby wartość oferowanych Spółce akcji (ustalona według ceny 

sprzedaży wskazanej w ofercie) przekraczała kwotę wskazaną w pkt 3 , Spółka przyjmie 

kolejno oferty zawierające propozycję najniższej ceny sprzedaży akcji, aż do całkowitego 

wykorzystania kwoty wskazanej w pkt 3 lub do osiągnięcia ilości akcji wskazanej w pkt 2.  

5.  W przypadku, gdyby ilość oferowanych Spółce akcji zawierających propozycje ceny 

sprzedaży akcji w tej samej wysokości przekraczała ilość, o której mowa w pkt. 2 

zaproszenia, pomniejszoną o ilość akcji objętych ofertami zawierającymi propozycje ceny o 

niższej wysokości, lub kwotę wskazaną w pkt 3, pomniejszoną o  wartość akcji objętych 

ofertami zawierającymi propozycje ceny o niższej wysokości, Spółka dokona 

proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży zawierających propozycje ceny sprzedaży akcji w 

tej samej wysokości w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie 

odpowiednio zmniejszoną ilość akcji od akcjonariuszy oferujących akcje spółki BIOERG S.A 

po tej samej cenie za jedną akcję; 

6. Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej 

stronie internetowej www.erg.com.pl w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym 

oznaczeniem "Oferta sprzedaży akcji BIOERG S.A.". Oferty niespełniające warunku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane; 

7. Każdy akcjonariusz składający ofertę zobowiązany jest do przedstawienia imiennego 

dokumentu potwierdzającego  własność   akcji BIOERG S.A. na dzień 18.07.2012r a 

wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Oferty nie 

zawierające potwierdzenia o którym wyżej mowa, bądź oferty zawierające potwierdzenie z 

inną datą niż 18.07.2012r. nie będą rozpatrywane. 

8. Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki lub dostarczyć je tam za pośrednictwem 

poczty lub kuriera, przy czym Spółka będzie brała pod uwagę tylko te oferty, które dotrą do 

Spółki nie wcześniej niż 19.07.2012r i  nie później niż do godziny 12:00 dnia 17 sierpnia 

2012 r.; 

9. W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

 



osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu swojego KRS lub 

innego dokumentu stwierdzającego wpis do właściwego rejestru spółek wydanego nie 

wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby 

składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu; 

10. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w 

przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można 

stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w 

imieniu lub na rzecz tego podmiotu, oferta uważania jest za niezłożoną; 

11. Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 24 sierpnia 

2012 roku, jednocześnie każdy akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za 

pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, 

stosownie do przedmiotowego zaproszenia, nabyć od niego oraz o dwóch proponowanych 

terminach zawarcia umowy nabycia akcji odległych o nie mniej niż 7i nie więcej 21 dni 

roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie 

zakupu ich akcji; 

12. Umowa sprzedaży akcji będzie zawierana według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej 

stronie internetowej www.erg.com.pl 

13. W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży akcji lub nie zawarcia umowy w żadnym z 

terminów wskazanych w informacji, o której mowa w pkt 11, oferta sprzedaży akcji złożona 

przez taka osobę zostaje uznana za niebyłą.  

14. W przypadku opisanym w pkt 13 Spółka dokona wyboru kolejnych najlepszych ofert 

sprzedaży akcji na podstawie kryteriów opisanych w pkt 4 i 5, aż do całkowitego 

wykorzystania odpowiednio kwoty wskazanej w pkt 3 lub do osiągnięcia ilości akcji 

wskazanej w pkt 2.  Spółka za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje 

niezwłocznie osoby, które złożyły wybrane w ten sposób oferty, o możliwości zawarcia 

umowy sprzedaży akcji , o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do 

przedmiotowego zaproszenia, nabyć od nich oraz o proponowanym terminie zawarcia 

umowy nabycia akcji odległego o nie mniej niż 14 dni roboczych od dnia przekazania 

poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie zakupu ich akcji; 

15. Cena nabycia akcji zostanie zapłacona w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy 

sprzedaży akcji przelewem na konto bankowe, wskazane w treści umowy zbycia akcji;  

16. We wszelkich kwestiach nieunormowanych inaczej zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

17. Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa 

Spółka.  

 


