
Raport bieżący nr 39/2012 str. 1

41-200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e
tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80
e-mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl
NIP 645-22-44-873 / REGON 277486060 / Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości)
Sąd przechowywania dokumentów Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 
KRS NR 0000001104

Skrócona nazwa emitenta 

         
Bowim  

Temat 
          Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych

Podstawa prawna wybierana w ESPI

        

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 1 lipca 2013 r. otrzymał od 
Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Konsorcjum Stali”) żądanie zawarcia umowy 
nabycia przez Emitenta od Konsorcjum Stali akcji własnych Bowim S.A. w wykonaniu Porozumienia 
Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. zawartego pomiędzy Konsorcjum Stali a Spółką 
(„Porozumienie”).

Konsorcjum Stali żąda nabycia przez Emitenta:
- 2.117.647 akcji Bowim S.A. serii „F” za cenę ustaloną wg algorytmu („Cena F”): cena za jedną akcję 
w wysokości 8,50 PLN powiększona o kwotę równą oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej, 
przy czym oprocentowanie przysługuje za okres od daty uiszczenia przez Konsorcjum Stali ceny 
emisyjnej przy objęciu 2.117.647 akcji serii „F” do dnia zapłaty Ceny F;
- 352.941 akcji Bowim S.A. serii „B” za cenę ustaloną wg algorytmu („Cena B”): cena za jedną akcję 
w wysokości 8,50 PLN powiększona o kwotę równą oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej, 
przy czym oprocentowanie przysługuje za okres od daty uiszczenia przez Konsorcjum Stali ceny 
emisyjnej przy objęciu 2.117.647 akcji serii „F” do dnia zapłaty Ceny B.

Postanowieniem z dnia 21 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIV Wydział Gospodarczy  
zakazał Konsorcjum Stali złożenia "BOWIM" S.A. w Sosnowcu żądania zawarcia umowy sprzedaży 
2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Spółki z Porozumieniem. Ponadto postanowieniem 
z dnia 25 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy ponownie 
zakazał Konsorcjum Stali złożenia "BOWIM" S.A. w Sosnowcu żądania zawarcia umowy sprzedaży 
2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Spółki z Porozumieniem, o czym Emitent informował 
raportem bieżącym nr 38/2013.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta uważa, iż przedstawione przez Konsorcjum Stali żądanie
 jest bezprawne i bezpodstawne. W ocenie Emitenta wykonanie zobowiązań wynikających 
z Porozumienia naruszałoby interes Spółki oraz akcjonariuszy. 

Treść raportu: 

Raport bieżący nr 39/2013 Data sporządzenia:  2013-07-01


