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Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w 

dniu dzisiejszym, tj. 13 lipca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza EQUES Investment Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku („Zgłaszający”) zawiadomienie o zamiarze nabycia akcji Spółki w 

drodze przymusowego wykupu, w trybie art. 17 ust. 1 MAR („Zawiadomienie”).

Jak wynika z treści Zawiadomienia, przedmiotem przymusowego wykupu będą wszystkie akcje należące do 

akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. 67.381 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 

jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej 

wartości nominalnej 673.810 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziesięć złotych), które 

jako akcje zdematerializowane zostały dopuszczone i są przedmiotem obrotu na rynku New Connect 

prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 

oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych.

Zgłaszający określił dzień wykupu na 16 lipca 2020 roku. Cena wykupu jednej akcji będącej przedmiotem 

przymusowego wykupu wynosi 3,89 zł (słownie: trzy złote i 89/100) i została ustalona zgodnie z art. 82 ust. 2 w 

zw. z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
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