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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO „BOWIM” S.A.

Z powodu wciąż niekorzystnej  sytuacji  na rynkach finansowych oraz z  uwagi  na dużą zmienność kursów akcji  na GPW  
w Warszawie S.A., Zarząd Emitenta podjął decyzję o kolejnej zmianie terminów oferty publicznej. W związku z tym, do treści 
prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany.

Zmiana numer 1

Punkt 7 części I Podsumowanie, str. 11 oraz Punkt 5.1.2 części IV Dokument Ofertowy, str. 238, zmienione komunikatem  
aktualizującym nr 2, było:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty w dniu publikacji Prospektu emisyjnego
Składanie Deklaracji Nabycia: od 16 marca 2012 r. do 20 marca 2012 r., do godz. 16.00
Planowane  podanie  do  publicznej  wiadomości 
ostatecznej  ceny  oraz  ostatecznej  liczby  Akcji 
Oferowanych w poszczególnych transzach:

21 marca 2012 r.

Otwarcie Publicznej Subskrypcji 22 marca 2012 r.
Przyjmowanie  podstawowych  zapisów  na  Akcje 
Oferowane: od 22 marca 2012 r. do 26 marca 2012 r.

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie 
przeprowadzania zapisów dodatkowych: 26 marca 2012 r.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  informacji 
o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można 
składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych*:

27 marca 2012 r.

Przyjmowanie  dodatkowych  zapisów  na  Akcje 
Oferowane*: od 28 marca 2012 r. do 29 marca 2012 r.

Zamknięcie  Publicznej  Subskrypcji,  w  przypadku 
przeprowadzania zapisów dodatkowych: 29 marca 2012 r.

Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

Jest:

Rozpoczęcie Publicznej Oferty w dniu publikacji Prospektu emisyjnego
Składanie Deklaracji Nabycia: od 20 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r., do godz. 16.00
Planowane  podanie  do  publicznej  wiadomości 
ostatecznej  ceny  oraz  ostatecznej  liczby  Akcji 
Oferowanych w poszczególnych transzach:

25 lipca 2012 r.

Otwarcie Publicznej Subskrypcji 26 lipca 2012 r.
Przyjmowanie  podstawowych  zapisów  na  Akcje 
Oferowane: od 26 lipca 2012 r. do 30 lipca 2012 r.

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie 
przeprowadzania zapisów dodatkowych: 30 lipca 2012 r.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  informacji 
o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można 
składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych*:

31 lipca 2012 r.

Przyjmowanie  dodatkowych  zapisów  na  Akcje 
Oferowane*: od 1 sierpnia 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r.

Zamknięcie  Publicznej  Subskrypcji,  w  przypadku 
przeprowadzania zapisów dodatkowych: 2 sierpnia 2012 r.

Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

1 | S t r o n a


