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Temat: Wezwanie do zawarcia przez Bowim SA umowy nabycia przez Emitenta od 

Konsorcjum Stali SA akcji własnych Bowim SA w wykonaniu Aneksu nr 5 do 

Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku zawartego pomiędzy 

Emitentem, a Konsorcjum Stali SA 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

 

Numer raportu: 14/2017 

 

Treść raportu: 

Raport ma związek z  raportem Emitenta nr 8/2017 o zawarciu przez Emitenta z Konsorcjum 

Stali SA w dniu 28 lutego 2017 r. Aneksu nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 

grudnia 2010 r., oraz z raportami bieżącymi nr 27/2014, nr 26/2014, nr 20/2014, nr 8/2014, 

nr5/2014, nr 68/2013, nr 62/2013, nr 54/2013, nr 51/2013, nr 49/2013, nr 45/2013, nr 

42/2013, nr 41/2013 i nr 39/2013. 

 

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 16 marca 2017r. otrzymał od Konsorcjum Stali SA 

(dalej „Konsorcjum Stali”), wezwanie do zawarcia z Konsorcjum Stali Umowy Sprzedaży 

Akcji II, na podstawie której Emitent nabędzie od Konsorcjum Stali 1.286.548 akcji zwykłych 

na okaziciela, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

PLBOWM000019), których emitentem jest Bowim SA, w zamian za 18.000.160 zł., a 

płatność za akcje zostanie rozłożona na transze miesięczne.  

Przesłanie przedmiotowego wezwania wynika z ustalonej z Konsorcjum Stali procedury 

zawarcia Umowy Sprzedaży  II. Zgodnie bowiem z § 1 Aneksu nr 5 z dnia 28 lutego 2017r. 

do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zmienionego wcześniej aneksami: 

nr 1  z 29 grudnia 2010 r., nr 2 z 2 marca 2011 r.,  nr 3 z 7 marca 2011 r. i nr 4 z 24 stycznia 

2014 r. Emitent obowiązany jest zawrzeć przedmiotową umowę sprzedaży w terminie 75 

(siedemdziesięciu pięciu) dni od daty doręczenia wezwania. 

Istotne warunki umowy 

Na mocy Umowy Sprzedaży Akcji II przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny 

następować będzie w postaci 55 transz, następujących po sobie w odstępach miesięcznych, 

począwszy od 15 czerwca 2017r. do 15 grudnia 2021r., przy czym przeniesienie własności 

części (transzy) akcji uzależnione będzie od zapłaty odpowiedniej części ceny 

 

 


