L.dz. 004/2019

Kraków, 06.06.2019

PROCEDURA OBEJMOWANIA AKCJI

Niniejszy dokument opisuje sposób składania zapisu na akcje oraz wydanie akcji
serii D.
Przed objęciem akcji należy zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi
dokumentami opublikowanymi w zakładkach Informacje o emisji oraz
Dokumenty korporacyjne.
Zachęcamy do uważnej lektury i przemyślanych decyzji.

Zarząd Spółki

BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
ul. Witolda Budryka 4
30-072 Kraków

NIP 677-24-39-928
KRS 0000760575
Konto Bankowe: BANK PEKAO SA
08 1240 4533 1111 0010 8616 4387

1.

Procedura składania zapisów na akcje serii D przez osoby fizyczne

1.1.

Zapisy na akcje serii D będą mogły być składane wyłącznie przez pełnoletnie
osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi i mającymi miejsce
zamieszkania na terenie Polski.

1.2.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów osób fizycznych na
akcje jest tylko i wyłącznie Emitent.

1.3.

Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie
internetowej znajdującej się pod adresem: www.bgh.com.pl

1.4.

Aby objąć akcje należy kolejno:
dokonać rejestracji adresu e-mail,
zapoznać się szczegółowo z wszystkimi dokumentami opublikowanymi
w odpowiednich zakładkach na ww. stronie i potwierdzić wykonanie
tego zobowiązania,
wyrazić wszystkie wymagane przez Emitenta zgody,
zawrzeć umowę co do formy składania zapisów na akcje serii D,
złożyć zapis na akcje w formie elektronicznej, przy czym zapis nie może
być złożony na mniej niż 100 i na więcej niż 20 000 akcji serii D,
dokonać wpłaty na akcje za pośrednictwem platformy płatności
przygotowanej przez Emitenta a połączonej ze stroną Emitenta, na
której składane są zapisy - nieuiszczenie wpłaty w momencie składania
zapisów na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

1.5.

Dokonując rejestracji i składając zapis osoba winna dochować najwyższej
staranności, gdyż wszelkie błędy i uchybienia obciążają tę osobę i Emitent
może uznać złożony zapis za nierzetelny i odmówić przydziału akcji.

1.6.

Emitent zastrzega, że:
płatności mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem
przygotowanej platformy płatności,
brak udzielenia, którejkolwiek ze zgód odstąpienie od takiej zgody lub
odstąpienie od umowy skutkować będzie uznaniem, że zapis został
złożony nieprawidłowo i w rezultacie brakiem dokonania przydziału
akcji,
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nie dokona przydziału akcji osobie, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym dokumencie lub w przypadku powzięcia
wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości podanych danych.
2.

Terminy składania zapisów

2.1.

Zapisy na akcje serii D będą mogły być składane w terminie od 6 czerwca
2019 roku do 6 września 2019 roku.

2.2. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji jak
również odwołania subskrypcji w dowolnym momencie.
3.

Liczba zapisów na akcje

Zapis na akcje serii D może być złożony tylko raz.
4.

Zasady przydziału akcji

4.1.

Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tygodni od ostatniego
dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób
uznaniowy. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 tygodnia od
dnia dokonania przydziału akcji.

4.2. Akcje serii D zostaną przydzielone zgodnie z prawidłowo złożonymi zapisami
jeżeli liczba akcji serii D nie będzie większa niż liczba oferowanych akcji serii
D.
4.3. W przypadku, gdyby liczba akcji, na które złożono zapisy będzie większa niż
liczba oferowanych akcji serii D zarząd dokona przydziały tych akcji wg
swojego uznania, stosując przyjętą przez siebie metodę przydziału, np. w
drodze proporcjonalnej redukcji, również z uwzględnieniem różnych
poziomów redukcji w zależności od liczby akcji, na które złożono zapis oraz
termin złożenia zapisu. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod
uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje.
4.4. Przydzielenie akcji serii D w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie
daje podstaw do odstąpienia od zapisu, ani podstaw do kierowania
jakichkolwiek roszczeń do Spółki.
4.5. Emitent zawiadomi o dokonanym przydziale za pośrednictwem poczty email skierowanej na wskazany przez inwestora adres e-mail.
4.6. Ponadto zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem
liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji zostaną wyłożone
najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do
wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w siedzibie Spółki.
5.

Okres związania zapisem na akcje

5.1.

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili
jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci
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przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie
6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki.
5.2. W przypadku, gdyby subskrybent odwołała, którąkolwiek z udzielonych zgód
lub odstąpił od umowy po złożeniu zapisu pozostanie to bez skutku dla
ważności zapisu. Uchylenie się od złożonego zapisu może nastąpić wyłącznie
za zgodą Emitenta.
6.

Zwrot kwot wpłacony na akcje serii D

6.1.

Emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: złożone zostaną
zapisy na mniej niż minimalna liczba akcji tj. mniej niż na 20.000 akcji, albo
Sąd nie dokona rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w
następstwie emisji akcji serii D, albo Emitent odwoła subskrypcję akcji serii D.
W takim wypadku Emitent zwróci kwoty wpłacone na poczet ceny emisyjnej
akcji serii D w terminie 30 dni od wystąpienia, któregoś z powyższych
zdarzeń.

6.2. W przypadku, gdyby osobie składającej zapis na akcje serii D przydzielona
została mniejsza liczba akcji niż te, na które złożono zapis różnica w cenie
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia dokonania przydziału. Ten sam
termin zastosowanie mieć będzie dla zwrotu wpłat osobom, którym nie
dokonano przydziału akcji z innych powodów.
6.3. Osobie, która dokonała zapisu na akcje nie przysługuje prawo żądania
oprocentowania od wpłaconych kwot.
7.

Wydanie dokumentów akcji serii D

7.1.

Akcje serii D będą posiadać formę dokumentu, który przyjmie formę
specjalnie wydrukowanych przez wytwórnie papierów wartościowych
odcinków zbiorowych akcji specjalnie zabezpieczonych.

7.2. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
w następstwie emisji akcji serii D Emitent zwróci się do akcjonariuszy
z informacją w jaki sposób odcinki zbiorowe akcji serii D będą wydawane.
8.

Procedura składania zapisów na akcje serii D przez osoby prawne

8.1.

Osoby prawne zainteresowane złożeniem zapisów na akcje serii D powinny
skontaktować się z Zarządem Emitenta i w ich przypadku zapisy składane
będą w tradycyjnej pisemnej formie.

8.2. Osoby prawne nie mogą korzystać z procedury zapisu na stronie
internetowej.
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