
 
 

 
Informacja o ustaleniu ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz 

liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach w ramach publicznej oferty akcji spółki 
FEERUM S.A. („Spółka”) 

 
Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze 
zm.).  
 
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale 
41 „Definicje”.  
 
Zgodnie z treścią Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 kwietnia 
2013 r. (zob. rozdz. 31 „Informacje o warunkach Oferty”), podaje się do publicznej wiadomości 
następujące informacje. 
 
Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 7 lit. c), d) i e) uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w dniu 23 kwietnia 2013 roku Zarząd 
Spółki, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustalił:   
 

 Cenę Akcji Oferowanych na poziomie 8,50 złotych za jedną Akcję Oferowaną, 
 

 Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, która wynosi 2.600.000 sztuk, 
 

 Liczbę Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach: 2.230.000 akcji w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych, 370.000 w Transzy Inwestorów Indywidualnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji akcji 
spółki Feerum S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny Spółki, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji 
Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt 
emisyjny Spółki jest opublikowany i dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.feerum.pl oraz oferującego – 
KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pod adresem www.kbcmakler.pl. 

 
Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na 
terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. 
Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami 
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich 
przestrzegać 

 

http://www.feerum.pl/
http://www.kbcmakler.pl/

