
  

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, 
BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE 
ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOśE 
PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. 

 

Informacja o ustaleniu ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie zostały zdefiniowane w Prospekcie w 
Rozdziale „Skróty i definicje”. 

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości informację o ustaleniu przez Zarząd 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. 

W dniu 11 stycznia 2013 r. Zarząd ustalił, Ŝe ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniesie 
35.080.040 (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł kaŜda. 

************************* 

Prospekt emisyjny (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”) sporządzony w związku z 
ofertą publiczną papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („Spółka”) w 
Polsce („Oferta”,) a takŜe ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 21 grudnia 2012 r. i stanowi jedyny prawnie wiąŜący dokument zawierający informacje na 
temat Spółki, papierów wartościowych Spółki i Oferty. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie 
internetowej Spółki (www.grupaazoty.com) i na stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB 
Poland S.A. (www.ca-ib.pl) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej nabycia papierów wartościowych Spółki inwestorzy powinni 
zapoznać się z treścią Prospektu, aneksów do Prospektu oraz opublikowanych komunikatów aktualizujących, a 
w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki ryzyka” oraz „Warunki Oferty”. Podejmując decyzję 
inwestycyjną, inwestorzy muszą polegać wyłącznie na swojej własnej analizie Grupy przeprowadzanej w 
oparciu o informacje zawarte w Prospekcie. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów 
wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani nie jest skierowany do Ŝadnego podmiotu w państwie, w którym 
kierowanie takiej oferty lub zaproszenia byłoby sprzeczne z prawem. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
niniejszy materiał ani Prospekt nie moŜe być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów 
wartościowych Spółki. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, 
zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z 
przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych lub przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi 
zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub 
sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba Ŝe w danym państwie taka oferta lub sprzedaŜ 
mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów 
prawnych. 


