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Warszawa, dnia 10 stycznia 2008 roku 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

00-950 Warszawa 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

 

Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji Relpol S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji 

Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/174/31/07 
 

 
W związku ze zmianą harmonogramu, do Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zmiana nr 1 

Str. 14, pkt G Podsumowania oraz str. 107, pkt 5.1.1. Dokumentu ofertowego 

Było: 

9 stycznia 2008 r. Przydział akcji w wykonaniu prawa poboru. JeŜeli jednak po rozpoczęciu 

Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii E, o których 

Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie moŜe 

przypaść wcześniej niŜ 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego 

aneksu. 

Dzień dokonania przydziału w 

wykonaniu prawa poboru 

Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania 

w wykonaniu prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych  

10 stycznia 2008 roku – 24 stycznia 

2008 roku 

Przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania 

prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi; 

25 stycznia 2008 roku Przydział Akcji Oferowanych nie objętych w ramach wykonania prawa poboru 

i zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych (w przypadku nieobjęcia wszystkich 

Akcji Oferowanych w wykonaniu prawa poboru). JeŜeli jednak po rozpoczęciu 

Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii E, o których 

Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie moŜe 

przypaść wcześniej niŜ 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego 

aneksu. 

 

Jest: 

16 stycznia 2008 r. Przydział akcji w wykonaniu prawa poboru. JeŜeli jednak po rozpoczęciu 

Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii E, o których 

Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie moŜe 

przypaść wcześniej niŜ 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego 

aneksu. 

Dzień dokonania przydziału w 

wykonaniu prawa poboru 

Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania 

w wykonaniu prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych  

17 stycznia 2008 roku – 31 stycznia 

2008 roku 

Przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania 

prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi; 

1 lutego 2008 roku Przydział Akcji Oferowanych nie objętych w ramach wykonania prawa poboru 

i zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych (w przypadku nieobjęcia wszystkich 

Akcji Oferowanych w wykonaniu prawa poboru). JeŜeli jednak po rozpoczęciu 

Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii E, o których 

Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie moŜe 

przypaść wcześniej niŜ 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego 

aneksu. 

 

 

 

  


