Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji
ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie

W związku z ogłoszonym w dniu 20 września 2018 r. Wezwaniem do zapisywania się na
sprzedaż akcji spółki Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przez Pana Piotra Sumarę (
„Wzywający nr 1”) oraz Pana Konrada Sumarę ( „Wzywający nr 2”) (zwani łącznie jako
„Wzywający”), na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września
2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki
publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku
tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748 ze zm.) Wzywający niniejszym informuje o zmianie z
dniem 5 listopada 2018 r. określonej w pkt 8 Wezwania ceny, po której będą nabywane akcje
objęte Wezwaniem, z 1,28 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) na 1,40 zł (słownie:
jeden złoty czterdzieści groszy) za każdą Akcję, w związku z czym pkt 8 Wezwania przyjmuje
następujące brzmienie:
Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,40 zł (jeden złoty 40/100) za
jedną Akcję.
Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu, do których uprawniają.
Wskazana powyżej podwyższona cena Wezwania zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki
objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami
złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.
W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki, odpowiedniemu
podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 512 ze zm.) w związku z czym pkt 27 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:
Zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, ustanowionym przez Wzywającego 1
jest:
a) gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00844 Warszawa do kwoty 1 000 000,00 (jeden milion złotych 00/100), której oryginał został
przedłożony Podmiotowi Pośredniczącemu oraz
b) blokada środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach pieniężnych służących do
obsługi rachunków papierów wartościowych do kwoty 272 077,80 zł (dwieście
siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i 80/100).
Zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, ustanowionym przez Wzywającego 2
jest
a) gwarancja bankowa udzielona przez Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00844 Warszawa do kwoty 1 000 000,00 (jeden milion złotych 00/100), której oryginał został
przedłożony Podmiotowi Pośredniczącemu oraz
b) blokada środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach pieniężnych służących do
obsługi rachunków papierów wartościowych do kwoty 272 077,80 zł (dwieście
siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i 80/100).
Powyższe zabezpieczenia zostały ustanowione na okres co najmniej do dnia rozliczenia
transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu i obejmują one kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji
liczonej według Ceny Akcji wskazanej w pkt 8 Wezwania. Zaświadczenie o ustanowieniu
zabezpieczeń zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego przez Podmiot Pośredniczący
wraz z zawiadomieniem dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

Ponadto, w związku ze zmianą miejsca przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji objętych
Wezwaniem, Wzywający niniejszym informuje, zmianie ulega miejscowość i adres jednej z
placówek przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji, tj. Punkt Obsługi Klienta w Gdyni (ul. Batorego
28-32, 81-366 Gdynia) zastępuje się Punktem Obsługi Klienta w Gdańsku (al. Grunwaldzka 472
C, Budynek Olivia Star, parter 80-309 Gdańsk).
[PODPISY]
W imieniu Wzywającego (Podmiotu Nabywającego) nr 1
Imię i nazwisko, funkcja Iwona Ustach, Wiceprezes Zarząd __________________
Imię i nazwisko, funkcja Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarząd

__________________

W imieniu Wzywającego (Podmiotu Nabywającego) nr 2
Imię i nazwisko, funkcja Iwona Ustach, Wiceprezes Zarząd __________________
Imię i nazwisko, funkcja Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarząd

__________________

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego
Imię i nazwisko, funkcja Iwona Ustach, Wiceprezes Zarząd __________________
Imię i nazwisko, funkcja Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarząd

__________________

