
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

Zarząd spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i 

upoważnienia Zarządu do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych oraz na 

podstawie Regulaminu skupu akcji własnych, przyjętego przez Zarząd Spółki dnia 13 lipca 2015 r., 

zaprasza Akcjonariuszy do składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki na warunkach określonych w 

niniejszym zaproszeniu: 

1. Spółka dokona zakupu nie więcej niż 97.145 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści 

pięć) akcji własnych.  Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje wynosić może 

971 454,00 zł, kwota ta obejmuje cenę i wszelkie koszty nabycia. 

2.  Akcje będą nabywane przez Spółkę za cenę w kwocie 11,65 zł za jedną akcję. Oferty powinny 

być ważne do dnia 10 września 2015 r. 

3. Oferty można składać zgodnie z wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia 

udostępnionym przez Spółkę w postaci raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej 

Bazy Informacji (EBI) oraz na stronie internetowej www.ptwp.pl (zakładka „Relacje 

Inwestorskie”) w zaadresowanej i zamkniętej kopercie, z oznaczeniem „OFERTA SPRZEDAŻY 

AKCJI PTWP S.A.”.  

4. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie z domu maklerskiego, prowadzącego rachunek 

papierów wartościowych, potwierdzające stan posiadania akcji Spółki i zablokowanie 

możliwości sprzedaży akcji w terminie obowiązywania oferty sprzedaży. Oferty niespełniające 

powyższego warunku nie będą rozpatrywane. Akcjonariusze do oferty nie dołączają umowy 

sprzedaży akcji (umowy będą przygotowywane i dostarczane Akcjonariuszom po ustaleniu  

ilości akcji, które Spółka jest gotowa nabyć od danego Akcjonariusza). 

5. Oferty można składać w siedzibie Szczeszek i Wspólnicy Sp. K. Kancelaria Radców Prawnych 

(ul. Sienna 55 lok.12, 00-820 Warszawa) osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

Nieprzekraczalnym terminem składania ofert jest 12 sierpnia 2015 r. do godziny 16:00. W 

przypadku przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana, ponadto jako dzień 

złożenia nie jest traktowana data stempla pocztowego.  

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

osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu aktualnego z rejestru 

przedsiębiorców KRS (bądź wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego odpowiedniego rejestru, wydanego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, w celu potwierdzenia uprawnienia do 

reprezentacji danego podmiotu.  

7.  W przypadku, gdy nie można stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione 

do reprezentacji danego podmiotu, oferta będzie uważana za niezłożoną. 

8. W przypadku, gdy liczba oferowanych Spółce akcji przekroczy liczbę, o której mowa powyżej, 

Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych 

Spółce akcji i nabędzie od każdego z Akcjonariuszy liczbę akcji wynikającą z zastosowanej 

proporcjonalnej redukcji. 



9. Informacja o złożonych ofertach sprzedaży (w tym o stopie redukcji, jeżeli wystąpi) zostanie 

podana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) 

oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki najpóźniej w dniu 17 sierpnia 2015 r. 

Jednocześnie każdy z Akcjonariuszy, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za 

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

nabyć od niego wraz z informacją o sposobie zawarcia umowy.  

10. Po określeniu przez Spółkę liczby akcji nabytych od Akcjonariusza sprzedającego, najpóźniej 

do dnia 10 września 2015 r. zostanie zawarta umowa sprzedaży akcji („umowa 

cywilnoprawna”) lub transakcja pakietowa sprzedaży akcji, chyba, że Spółka i Akcjonariusz 

ustalą inaczej. Przez przyjęcie oferty określa się zawarcie umowy cywilnoprawnej bądź 

transakcji pakietowej.  

11. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej, umowa ta będzie podstawą do dokonania 

czynności rozporządzających akcjami („transfer akcji”) oraz zapłaty za nabywane akcje.  

12. W przypadku nabywania akcji za kwotę przewyższającą 100.000,00 złotych, akcje będą mogły 

być nabyte wyłącznie w drodze transakcji pakietowej, chyba, że zawarcie takiej transakcji nie 

będzie możliwe z uwagi na regulacje giełdowe dotyczące tych transakcji - wówczas zawarta 

zostanie umowa cywilnoprawna.  

13. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej Akcjonariusz sprzedający pokrywa koszty 

transferu papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Spółki, zaś w 

przypadku zawarcia transakcji pakietowej każda ze Stron pokrywa własne koszty. 

14. Dopuszcza się zmianę procedury nabycia akcji własnych przez Spółkę w zależności od 

wymogów formalnych poszczególnych domów maklerskich w celu sprawnej realizacji 

transakcji.  

15. Wszelkie spory wynikające ze złożonych ofert lub mające jakikolwiek związek z przedmiotem 

oferty, będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Giełdy Papierów 

Wartościowych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem obowiązują 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

16. Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 kodeksu cywilnego. 

17. Złożenie przez Akcjonariusza oferty zbycia akcji oznacza akceptację warunków określonych 

niniejszym zaproszeniem oraz Regulaminem skupu akcji własnych. 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spraw objętych niniejszym zaproszeniem 

Akcjonariusze proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: grzegorz.drozdowski@siw.com.pl. 

 

Załączniki: 

1. Wzór oferty sprzedaży akcji dla osób fizycznych. 

2. Wzór oferty sprzedaży akcji dla osób prawnych. 

3. Wzór umowy sprzedaży akcji dla osób fizycznych. 

4. Wzór umowy sprzedaży akcji dla osób prawnych. 

 


