
Komunikat aktualizujący z dnia 13.08.2014 do Prospektu Emisyjnego J.W. Construction Holding S.A.  

1 

 

 

Komunikat aktualizujący z dnia 13 sierpnia 2014 roku 
do prospektu emisyjnego J.W. Construction Holding S.A.  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
w dniu 14 lipca 2014 roku 

(„Prospekt”) 

 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). 

 

Na podstawie Prospektu J.W. Construction Holding S.A. niniejszym informujemy o zmianie harmonogramu Oferty 
Publicznej w zakresie terminu przydziału akcji serii C. W związku z powyższym, aktualny harmonogram zaprezentowany 
w Prospekcie przedstawia się następująco: 

 

w pkt. E3. na stronie 20 

4 czerwca 2014 r. Dzień Prawa Poboru 

17 lipca 2014 r. Publikacja Prospektu 

od 18 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w 
ramach wykonania prawa poboru 

od 18 lipca 2014 r. do 28 lipca 2014 r. Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW 

8 sierpnia 2014 r. Zaoferowanie Akcji Serii C, na które nie złożono zapisów w wykonaniu 
Prawa Poboru przez Zarząd  

Do 22 sierpnia 2014 r. Przydział Akcji Serii C i zamknięcie subskrypcji Akcji Serii C 

 

 

oraz w pkt. 5.1. na stronie 267 

4 czerwca 2014 r. Dzień Prawa Poboru* 

17 lipca 2014 r. Publikacja Prospektu 

od 18 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w 
ramach wykonania prawa poboru 

od 18 lipca 2014 r. do 28 lipca 2014 r. Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW** 

8 sierpnia 2014 r. Zaoferowanie Akcji Serii C, na które nie złożono zapisów w wykonaniu 
Prawa Poboru przez Zarząd  

Do 22 sierpnia 2014 r. Przydział Akcji Serii C i zamknięcie subskrypcji Akcji Serii C 

 

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru był 4 czerwca 2014 r., zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje nabyte na sesji GPW po 30 maja 2014 r. (ostatni 
dzień, w którym nabycie Akcji na sesji GPW umożliwiało uzyskanie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do 
wykonywania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można było zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru był 2 czerwca 
2014 r. 

**Zgodnie z § 18 Oddziału 4 Rozdziału 2 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW począwszy od 
drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego 
dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego, do trzeciego dnia 
sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej zostaną spełnione do godz. 9:00 danego 
dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na GPW począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym dniu. 

 

W związku ze zmianą harmonogramu aktualizacji w Prospekcie ulega także informacja dotycząca terminu złożenia 
zapisu na akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru, w tym w wyniku złożenia zapisów podstawowych 
oraz zapisów dodatkowych. 
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Jest: str. 19, pkt. E3 oraz str. 266, pkt. 5.1 

Zgodnie z art. 436 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku, gdy Akcje Serii C nie zostaną objęte w ramach 
wykonania Prawa Poboru, w tym w wyniku złożenia zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych, Zarząd 
Emitenta zaoferuje je wskazanym przez siebie inwestorom. W takim przypadku zapis taki będzie mógł być złożony od 
momentu otrzymania od Zarządu Emitenta oferty objęcia Akcji Serii C do dnia 22 sierpnia 2014 r., w którym nastąpi 
przydział Akcji Serii C, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i zamknięcie subskrypcji Akcji Serii C. 

 

 

 


