
 

 

 

 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI W AUGA GROUP, AB, 

W CELU WYKLUCZENIA AKCJI SPÓŁKI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W WARSZAWIE S.A. 

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji AUGA group, AB, mające na celu 

wykluczenie akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„Wezwanie”), zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 oraz art. 90a ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 

szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniu 

(„Rozporządzenie”). 

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, 

do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.  

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, spółki AUGA 

group AB, publicznej spółki akcyjnej, utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, 

o kodzie identyfikacyjnym: 126264360, z siedzibą pod adresem Konstitucijos pr. 21C, Wilno, 

Republika Litewska („Spółka”), dopuszczonych do obrotu i notowanych na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zapisanych na 

rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec 

2 (drugiego) dnia od daty ogłoszenia niniejszego Wezwania („Akcje”). Każda Akcja uprawnia do 

jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 

Wszystkie Akcje Spółki są zdematerializowane i zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

GPW pod kodem ISIN: LT0000127466 oraz są również dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

- Głównej Liście Nasdaq Vilnius („Nasdaq”) pod tym samym kodem ISIN, symbol: AUG1L.  

Zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązek ogłoszenia Wezwania dotyczy Akcji, 

które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym 

terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia Wezwania. Dlatego też, ostateczna 

liczba Akcji objętych Wezwaniem będzie odpowiadała liczbie Akcji zapisanych na rachunkach 

papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie podana do 

publicznej wiadomości po upływie 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Wezwania, poprzez przekazanie 

tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Wezwanie jest zatem skierowane wyłącznie do akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje nabyte 

w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia Wezwania. Każdy z uprawnionych 

akcjonariuszy Spółki może przystąpić do Wezwania, według własnego uznania, przy czym brak 

odpowiedzi na Wezwanie nie będzie miał wpływu na procedurę delistingu, pod warunkiem, że uchwała, 

o której mowa w punkcie 25 poniżej zostanie powzięta. 

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego 

albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.  

Wezwanie ogłoszone jest przez Baltic Champs Group, UAB, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, o kodzie identyfikacyjnym: 145798333, 

z siedzibą pod adresem: Šiaulių r. sav., Gruzdžių sen., Poviliškių k., Republika Litewska 

(„Wzywający”, „Podmiot Nabywający”). 



 

 

 

 

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu 

nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą 

fizyczną.  

Akcje będą nabywane wyłącznie przez Wzywającego, zgodnie z opisem w pkt 2 niniejszego Wezwania. 

Akcje w niniejszym Wezwaniu nie będą nabywane przez inne podmioty. 

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu 

pośredniczącego. 

Firma: mBank S.A. („Podmiot Pośredniczący”) 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa 

Numer telefonu: +48 22 697 47 00 

Fax: +48 22 697 48 20 

Adres poczty elektronicznej: mbm@mbank.pl 

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką 

podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji 

zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji. 

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec drugiego dnia poprzedzającego ogłoszenie niniejszego 

Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 271.840 Akcji Spółki, 

odpowiadających 271.840 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. ok. 0,1195% ogólnej liczby akcji 

i głosów na tym zgromadzeniu. 

Uwzględniając regulację przewidzianą w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, opisaną w pkt 1 

niniejszego Wezwania, ostateczna liczba Akcji objętych Wezwaniem będzie odpowiadała liczbie Akcji 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i zostanie podana do publicznej wiadomości po upływie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia 

Wezwania, poprzez przekazanie tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 

Wszystkie akcje Spółki (w tym Akcje objęte Wezwaniem) są zdematerializowane. 

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot 

nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania.  

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Podmiot Nabywający posiada 125.167.939 akcji Spółki, 

odpowiadających ok. 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Podmiot 

Nabywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiada 125.169.331 akcji 

Spółki, odpowiadających ok. 55,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po 

przeprowadzeniu Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć ok. 55,16% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 55,16% kapitału zakładowego Spółki, tj. 

łącznie 125.439.779 akcji Spółki.  

Uwzględniając regulację przewidzianą w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, opisaną w pkt 1 

niniejszego Wezwania, ostateczna liczba Akcji objętych Wezwaniem będzie odpowiadała liczbie Akcji 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej i zostanie podana do publicznej wiadomości po upływie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia 

Wezwania, poprzez przekazanie tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na 

podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot. 

Nie dotyczy. Podmiot Nabywający Akcje jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabywać Akcje 

w niniejszym Wezwaniu. 

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego 

z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte 

wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym 

właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego 

rodzaju.  

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane przez Podmiot Nabywający po cenie 2,38 zł (słownie: dwa 

złote i trzydzieści osiem groszy) za jedną Akcję („Cena Nabycia”). 

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są tego samego typu, a w szczególności uprawniają do 

wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Podmiot Nabywający może (jednokrotnie lub wielokrotnie), według własnego uznania, podjąć decyzję 

o zmianie Ceny Nabycia zgodnie z Rozporządzeniem. 

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 lub art. 91 ust. 6 lub 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie 

może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji 

o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się 

pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie 

stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem 

podstaw ustalenia tej ceny.  

Cena Nabycia nie jest niższa niż cena minimalna określona w art. 79 lub art. 91 ust. 6 lub 7 Ustawy 

o Ofercie Publicznej.  

Rynkiem głównym dla Akcji, w rozumieniu art. 79 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest Nasdaq. 

Celem obliczenia średniej ceny rynkowej, średnie dzienne ceny (wyrażone w EUR) ważone wolumenem 

obrotu na Nasdaq zostały przeliczone przy zastosowaniu średnich kursów wymiany walut ogłaszanych 

przez Narodowy Bank Polski („NBP”) dla każdego dnia obrotu. W przypadku, gdy dla danego dnia 

obrotu na Nasdaq średni kurs wymiany EUR nie był ogłaszany przez NBP, do przeliczenia przyjęty 

został ostatni średni kurs wymiany EUR ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym taki dzień. 

Średnie arytmetyczne ze średnich ważonych dziennych wolumenów obrotu akcjami Spółki na GPW 

i Nasdaq w okresie 6 (sześciu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, 

w zaokrągleniu do pełnych groszy, wynoszą odpowiednio 2,22 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia dwa 

grosze) i 2,27 zł (dwa złote i dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję Spółki. 

Średnie arytmetyczne ze średnich ważonych dziennych wolumenów obrotu akcjami Spółki na GPW 

i Nasdaq w okresie 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, 

w zaokrągleniu do pełnych groszy, wynoszą odpowiednio 2,30 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści 

groszy) i 2,38 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści osiem groszy) za jedną akcję Spółki. 

Ani Wzywający, ani jego podmiot dominujący lub podmioty zależne nie nabywały akcji Spółki 

w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania po cenie 

wyższej niż Cena Nabycia. Wzywający nie nabył akcji Spółki w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy 



 

 

 

 

przed dniem ogłoszenia Wezwania. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed dniem ogłoszenia 

Wezwania ani Wzywający, ani podmiot dominujący względem Wzywającego, ani podmioty zależne od 

Wzywającego, nie nabyły akcji Spółki za wkłady lub świadczenia niepieniężne.  

Wzywający, jego podmiot dominujący ani żaden z podmiotów od niego zależnych nie jest stroną 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, 

ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie 

terminu przyjmowania zapisów.  

Data ogłoszenia Wezwania: 22 września 2021 r. 

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 12 października 2021 r. 

Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 26 listopada 2021 r. 

Planowany dzień zawarcia transakcji na GPW: 1 grudnia 2021 r.  

Planowany dzień rozliczenia transakcji przed KDPW: 2 grudnia 2021 

Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony, jeżeli cel niniejszego Wezwania zostanie 

osiągnięty, tj. jeżeli akcjonariusze Spółki złożą zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych 

Wezwaniem w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie. 

Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do nie więcej 

niż 70 (siedemdziesięciu) dni kalendarzowych łącznie, według wyłącznego uznania Wzywającego. 

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.  

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego, będącym jego jedynym akcjonariuszem jest Pan 

Kęstutis Juščius, adres do doręczeń: Šiaulių r. sav., Gruzdžių sen., Poviliškių k., Republika Litewska.  

Pan Kęstutis Juščius posiada 100% głosów i akcji Wzywającego. 

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje. 

Akcje będą nabywane wyłącznie przez Wzywającego, w związku z czym powyższa wymagana 

informacja została zamieszczona w pkt 11 niniejszego Wezwania. 

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający 

posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi 

stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie 

Publicznej.  

Wzywający posiada 125.167.939 akcji Spółki, uprawniających do 125.167.939 ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 55,04% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki i kapitału zakładowego Spółki. 

Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiadają 125.169.331 akcji 

Spółki, uprawniających do 125.169.331 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

odpowiadających ok. 55,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i w kapitale 

zakładowym Spółki. 



 

 

 

 

Wzywający, jego podmiot dominujący ani żaden z jego podmiotów zależnych nie jest stroną 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający 

zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po 

przeprowadzeniu wezwania.  

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec drugiego dnia poprzedzającego ogłoszenie niniejszego 

Wezwania, Wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć, 

w wyniku Wezwania, 125.441.171 akcji Spółki, odpowiadających ok. 55,16% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

Uwzględniając regulację przewidzianą w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, opisaną w pkt 1 

niniejszego Wezwania, ostateczna liczba Akcji objętych Wezwaniem będzie odpowiadała liczbie Akcji 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i zostanie podana do publicznej wiadomości po upływie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia 

Wezwania, poprzez przekazanie tej informacji agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot 

nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub 

podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Akcje będą nabywane wyłącznie przez Wzywającego, w związku z czym powyższa wymagana 

informacja została zamieszczona w pkt 13 niniejszego Wezwania. 

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot 

nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami 

zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.  

Akcje będą nabywane wyłącznie przez Wzywającego, w związku z czym powyższa wymagana 

informacja została zamieszczona w pkt 14 niniejszego Wezwania. 

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – 

jeżeli są to różne podmioty oraz między podmiotami nabywającymi akcje.  

Podmiot Nabywający jest tym samym podmiotem, co Wzywający. W związku z powyższym punkt ten 

nie ma zastosowania do niniejszego Wezwania. 

18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 

szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. 

U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania 

zapisów w wezwaniu.  

Zapis na sprzedaż Akcji zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku 

zbiorczym będzie przyjmowany w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych 

lub rachunek zbiorczy, pod warunkiem, że podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na 

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

w bankach powierniczych, a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym 

podmiotem umowę o świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”). 



 

 

 

 

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na 

którym zapisane są Akcje, nie świadczy usług maklerskich, o których mowa w zdaniu poprzednim, zapis 

na sprzedaż Akcji zostanie złożony w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis na 

sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawarła uprzednio Umowę Maklerską. 

Składając zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, inwestor zobowiązany jest złożyć: 

a) instrukcję nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem składanego zapisu, z terminem 

ważności do dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający, albo 

skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz  

b) zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego z terminem ważności do dnia 

zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje będą przyjmować zapisy po sprawdzeniu, czy osoba składająca 

zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały 

zablokowane w związku z Wezwaniem. 

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub 

należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej 

i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis lub sporządzone w formie aktu notarialnego albo 

z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszczalna jest również inna forma uwierzytelnienia 

podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodna z regulacjami obowiązującymi 

w danym podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż 

Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do 

Podmiotu Pośredniczącego, w formie elektronicznej (zabezpieczony hasłem plik Excel) na adres 

Podmiotu Pośredniczącego: mbank_wezwanie@mbank.pl informacji o przyjętych zapisach, 

zawierającej:  

a) indywidualny numer zapisu,  

b) liczbę Akcji objętych zapisem,  

c) datę i miejsce przyjęcia zapisu. 

Informacje, o których mowa powyżej, powinny zostać przekazane przez podmiot przyjmujący zapis do 

Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, nie później jednak niż do godz. 11:00 czasu 

środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu przez inwestora. Inwestorzy 

zamierzający złożyć zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, 

w których zamierzają złożyć takie zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobu 

przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji 

w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu 

lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, 

z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt 10 powyżej. 

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub w podmiotach 

uprawnionych do zarządzania portfelami papierów wartościowych osób trzecich, należycie 

umocowanych do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się złożyć zapis w Wezwaniu 

u Podmiotu Pośredniczącego (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy 

Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis pod adresem: mBank S.A., ul. Prosta 18, Warszawa, Polska, 

godziny otwarcia: 9:00 - 17:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (+48) (22) 697 47 13, przy 

czym postanowienia akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 

mailto:mbank_wezwanie@mbank.pl


 

 

 

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem określonym w pkt 

10 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom świadczącym usługę maklerską, 

o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach 

Wezwania wraz ze wzorami formularzy niezbędnych do przyjęcia zapisu w Wezwaniu. Zapisy na 

sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorem 

udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący. 

W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje na rachunkach papierów 

wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis zostanie złożony 

w każdym z tych podmiotów i będzie dotyczył Akcji objętych zapisem na rachunkach papierów 

wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot. 

Podkreśla się, że w przypadku osób, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych 

lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy ww. usługi maklerskiej, zapis 

na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie uprzednio zawartej 

Umowy Maklerskiej, w terminie umożliwiającym podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów 

wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, dokonanie blokady 

Akcji objętych zapisem oraz przekazanie Podmiotowi Pośredniczącemu potwierdzenia dokonania tej 

blokady nie później niż do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania 

zapisów w Wezwaniu. 

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje 

będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.  

Do końca okresu zakończenia przyjmowania zapisów Podmiot Nabywający nie będzie nabywał Akcji 

od akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na Wezwanie. 

Akcje, które będą przedmiotem sprzedaży w ramach Wezwania, zostaną nabyte wyłącznie przez 

Podmiot Nabywający po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podmiot Nabywający zawrze 

transakcje nabycia Akcji nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu 

przyjmowania zapisów, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 

1 grudnia 2021 r. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od 

ich zawarcia, tj. o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony - nie później niż 4 grudnia 

2021 r., jednakże planowany termin rozliczenia zawartych transakcji to 2 grudnia 2021 r. (o ile termin 

przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony). 

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż 

zdematerializowane. 

Nie dotyczy, ponieważ wszystkie Akcje są zdematerializowane. 

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta 

akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności. 

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki. Wzywający posiada 125.167.939 akcji Spółki, 

odpowiadających ok. 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a wraz z podmiotem 

dominującym i podmiotami zależnymi posiada 125.169.331 akcji Spółki, odpowiadających ok. 55,04% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

22. Wskazanie czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym 

wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo 

zależności.  



 

 

 

 

Akcje będą nabywane wyłącznie przez Wzywającego, w związku z czym powyższa wymagana 

informacja została zamieszczona w pkt 21 niniejszego Wezwania. 

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia 

akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec 

nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody 

na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji 

przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się 

warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień oraz wskazanie terminu, 

w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków 

i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody 

na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, 

nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.  

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki 

uchwały, o której mowa w pkt 24 poniżej. 

Na dzień ogłoszenia Wezwania nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne zawiadomienia 

o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w ramach Wezwania. 

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający 

przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego 

warunku oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż 

termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez 

walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podjęcia decyzji o wycofaniu akcji Spółki 

z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej („Warunek”). 

Powyższy warunek powinien być spełniony do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. do dnia 26 

listopada 2021 r., z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia okresu przyjmowania zapisów. Informacja 

o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku w terminach określonych w Wezwaniu 

zostanie przekazana niezwłocznie do wiadomości agencji informacyjnej oraz zostanie opublikowana 

w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w ciągu dwóch (2) dni 

roboczych od dnia, w którym warunek się ziścił lub miał się ziścić.  

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem 

wezwania.  

Podmiot Nabywający zamierza nabyć Akcje jako długoterminową strategiczną inwestycję finansową. 

Podmiot Nabywający zamierza nabyć wszystkie akcje dopuszczone do obrotu i notowane na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych 

prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec 2 (drugiego) dnia od daty ogłoszenia 

niniejszego Wezwania. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Podmiot Nabywający będzie uzależniona 

od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. 

Wzywający ogłasza Wezwanie wyłącznie w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW. Wzywający nie zamierza wycofać akcji Spółki z obrotu na 

rynku regulowanym Nasdaq i w dalszym ciągu będą one notowane na tym rynku regulowanym. Tym 

samym inwestorzy posiadający akcje Spółki będą mogli nimi dalej obracać publicznie na rynku 

regulowanym Nasdaq. Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na GPW będzie uzależnione od zgody 

Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z prawem Republiki Litewskiej w sprawie papierów 

wartościowych, decyzja o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym powinna zostać 



 

 

 

 

podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki większością nie mniejszą niż ¾ głosów ze 

wszystkich akcji Spółki, posiadanych przez akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu. Wzywający 

złożył do Zarządu Spółki stosowny wniosek 22 września 2021 r. o zwołanie walnego zgromadzenia 

Spółki w celu podjęcia decyzji o wykluczeniu wszystkich akcji Spółki z obrotu na GPW. Walne 

zgromadzenie Spółki powinno odbyć się w dniu 14 października 2021 r. 

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są 

przedmiotem wezwania.  

Ponieważ Wzywający jest jednocześnie jedynym Podmiotem Nabywającym, kwestia ta została 

omówiona w punkcie 25 powyżej. 

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji 

Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.  

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady środków na rachunku inwestycyjnym Podmiotu 

Nabywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Kwota ustanowionego zabezpieczenia jest 

nie mniejsza niż 100% łącznej wartości wszystkich Akcji, które mają być nabyte w Wezwaniu. 

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało złożone w Komisji Nadzoru Finansowego. 

Niezwłocznie po ostatecznym ustaleniu liczby Akcji objętych Wezwaniem zgodnie z art. 91 ust. 5 

Ustawy o Ofercie Publicznej, wartość zabezpieczenia, o ile będzie to konieczne, zostanie odpowiednio 

skorygowana. 

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.  

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, w odniesieniu do 

których informacja o przyjętym zapisie została przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu po terminie, 

o którym mowa w pkt 18 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 

następującym po dniu, w którym inwestor złożył zapis. 

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów 

złożonych przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów oraz za niezrealizowanie 

zapisów, które zostały złożone nieprawidłowo lub są nieczytelne. 

a) Walne zgromadzenie w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa litewskiego, kwestie dotyczące wykluczenia akcji Spółki 

z obrotu na GPW będą musiały zostać omówione przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu Spółki 

(powinno się ono odbyć w dniu 14 października 2021 r. na wniosek Wzywającego). Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Spółki jest zobowiązany do opublikowania swojej opinii 

na temat Wezwania; opinia Zarządu zostanie opublikowana nie później niż na dwa dni robocze przed 

rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów. 

b) Prawo obowiązujące 

Niniejsze Wezwanie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat 

publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki. Wezwanie jest skierowane do 

wszystkich akcjonariuszy Akcji, tj. akcjonariuszy posiadających Akcje dopuszczone do obrotu 

i notowane na rynku regulowanym organizowanym przez GPW oraz zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec 2 (drugiego) dnia od 

dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania.  



 

 

 

 

Niniejsze Wezwanie oraz jego przyjęcie podlega wyłącznie prawu polskiemu. Wezwanie nie dotyczy 

osób, dla których przyjęcie Wezwania wymaga sporządzenia dokumentu ofertowego, rejestracji lub 

innych czynności wykraczających poza wymogi wynikające z przepisów prawa polskiego. Niniejszy 

dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w jakimkolwiek kraju, w którym jego 

rozpowszechnianie wymagałoby podjęcia środków innych niż wymagane zgodnie z prawem polskim 

lub w którym byłoby sprzeczne z przepisami obowiązującymi w takim kraju. 

c) Brak obciążeń 

Akcje, będące przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, nie mogą być obciążone 

zastawem, ani żadnymi prawami osób trzecich. 

d) Opłaty i prowizje 

Akcjonariusze zapisujący się na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz 

opłat pobieranych przez biura maklerskie/domy maklerskie związane z zawarciem i rozliczeniem 

transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się 

z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, 

w celu ustalenia wysokości ewentualnych prowizji i opłat. 

e) Ujawnienie informacji indywidualnych 

Informacje dotyczące indywidualnego zapisu na Akcje nie będą ujawniane, z wyjątkiem sytuacji 

określonych przepisami prawa. 

Podpis osoby działającej 

w imieniu Wzywającego: 

 

___________________________________________________ 

Ryszard Manteuffel, pełnomocnik 

  

Podpis osoby działającej 

w imieniu Podmiotu 

Nabywającego: 

 

___________________________________________________ 

Ryszard Manteuffel, pełnomocnik 

  

Podpisy osób działających 

w imieniu Podmiotu 

Pośredniczącego: 

 

___________________________________________________ 

Michał Marczak, pełnomocnik 

  

 ___________________________________________________ 

Bartosz Kędzia, pełnomocnik 

 



 

 

 

 

Please note that this is a non-binding English work draft of a tender offer document. In case of any 

discrepancies between English and Polish versions, Polish version shall prevail. 

 

Notice to U.S. Holders: The Tender Offer is not being made, and will not be made, directly or indirectly in or into, 

or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of or of any facilities 

of a national securities exchange of, the United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, 

electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. The Shares may not 

be tendered in the Tender Offer by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States 

or by persons located or resident in the United States. Accordingly, copies of the Tender Offer document and any 

other documents or materials relating to the Tender Offer are not being, and must not be, directly or indirectly 

mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees 

or trustees) in or into the United States or to any U.S. persons or any persons located or resident in the United 

States. Any purported tender of Shares in a Tender Offer resulting directly or indirectly from a violation of these 

restrictions will be invalid and any purported tender of Shares made by a person located in the United States or 

any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions 

from within the United States will be invalid and will not be accepted. 

 

Each holder of Shares participating in a Tender Offer will represent that it is not a U.S. person, it is not located 

in the United States and it is not participating in such Tender Offer from the United States or it is acting on a 

nondiscretionary basis for a principal that is not a U.S. person, that is located outside the United States and that 

is not giving an order to participate in such Tender Offer from the United States. For the purposes of this and the 

above paragraph, United States means United States of America, its territories and possessions (including Puerto 

Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state 

of the United States of America and the District of Columbia. 

TENDER OFFER FOR THE SALE OF SHARES 

IN AUGA GROUP, AB, AIMED AT DELISTING OF COMPANY’S SHARES FROM 

TRADING ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE 

This public tender offer for the sale of shares in AUGA group, AB, aimed at delisting of company’s shares from 

trading on the Warsaw Stock Exchange (the “Tender Offer”) is made pursuant to Article 91 section 5 and Article 

90a Section 1a Subsection 1) of the Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the 

Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (the "Law on Public 

Offering") and the Polish Regulation of the Minister of Finance, Funds and Regional Policy dated 26 November 

2020 on Templates of Tender Offer to Subscribe for the Sale or Exchange of Shares of a Public Company, the 

Detailed Manner of Announcing them and the Terms and Conditions of Acquiring Shares in the Tender Offer (the 

"Regulation"). 

 

 

1. Details of the shares subject to the Tender Offer, the share type and the name of the issuer, as well 

as the number of the votes at the general shareholders’ meeting or other appropriate corporate 

body of the company public company represented by one share of a given type. 

 

The subject of this Tender Offer are ordinary registered, book entry form shares of AUGA group AB, a public 

limited liability company, established and existing under the laws of the Republic of Lithuania, corporate ID code 

126264360, with its registered address at Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, the Republic of Lithuania (the 

"Company"), that are admitted to trading and are listed on the regulated market organized by the Warsaw Stock 

Exchange (the “WSE”) and are recorded on securities accounts kept in the territory of the Republic of Poland as 

at the end of the 2 (second) day from the date of announcement of this Tender Offer ("Shares"). Each Share entitles 

to one (1) vote at the general shareholders’ meeting of the Company. 

 

All the Shares in the Company are dematerialized and have been admitted to trading on the regulated market of 

the WSE under ISIN code LT0000127466 and are also admitted to trading on the regulated market Main List of 

AB Nasdaq Vilnius stock exchange (the “Nasdaq”) under the same ISIN, symbol: AUG1L.  

 

In accordance with Article 91 section 5 of the Law on Public Offering, the obligation to announce the Tender Offer 

relates to the Shares which were acquired as a result of transactions concluded on the regulated market in the 

territory of the Republic of Poland and are recorded in securities accounts maintained in that territory as at the end 



 

 

 

 

of the 2 (second) day after the day on which the Tender Offer was announced. Therefore, final number of the 

Shares subject to the Tender Offer will correspond to the number of Shares recorded on the securities accounts 

held in the territory of the Republic of Poland and will be published after the lapse of 2 (two) days following the 

announcement of the Tender Offer, by providing this information to the information agency referred to in Article 

58 of the Law on Public Offering. 

 

Thus, this Tender Offer is addressed only to shareholders holding Shares acquired as a result of the transactions 

traded on the regulated market in the territory of the Republic of Poland as at the end of the 2 (second) day from 

the date of announcement of the Tender Offer. Each of the eligible shareholders may join the Tender Offer, at their 

own discretion, but no reply to the Tender Offer will not affect the delisting procedure, provided that the resolution 

referred to in point 25 below is adopted. 

 

2. Full name (business name), domicile (registered office) and address of the individual (entity) or 

address for services in case of individual announcing the Tender Offer.  

 

The Tender Offer is announced by Baltic Champs Group, UAB, a private limited liability company established 

and existing under the laws of the Republic of Lithuania, corporate ID code 145798333, with its registered office 

at Šiaulių r. sav., Gruzdžių sen., Poviliškių k., the Republic of Lithuania (the “Offeror”, the “Purchaser”). 

    

3. Full name or business name, domicile (registered office) and address of the purchaser of the shares 

or address for service in case of individual announcing the Tender Offer. 

 

The Shares shall be acquired only by the Offeror, as described in point 2 of this Tender Offer document. No other 

entities will acquire the Shares in this Tender Offer. 

 

4. Business name, registered office, address, and telephone/fax numbers as well as the e-mail address 

of the entity acting as an intermediary.  

  

Corporate Name:  mBank S.A. (the “Broker”) 

Registered Office: Warszawa 

Address:  ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa  

Telephone:  +48 22 697 47 00 

Fax:   +48 22 697 48 20 

E-mail address:   mbm@mbank.pl 

 

5. The percentage of the votes which the Purchaser intends to achieve in the course of the Tender 

Offer, and the corresponding number of the shares to be achieved, with the indication of the 

dematerialized shares and the number of their votes. 

 
Taking into account the number of Shares registered on securities accounts kept in the territory of the Republic of 

Poland at the end of the day which is two days before the announcement of this Tender Offer, the Purchaser intends 

to achieve, in the course of the Tender Offer, 271,840 Company’s Shares, corresponding to 271,840 votes at the 

general shareholders’ meeting of the Company, i.e., approx. 0.1195% of the total number of shares and votes at 

such meeting. 

 

Taking in account the regulation provided for in Article 91 section 5 of the Law on Public Offering as described 

herein in point 1 above, the final number of the Shares subject to the Tender Offer will correspond to the number 

of Shares recorded on the securities accounts held in the territory of the Republic of Poland and will be published 

after the lapse of 2 (two) days following the announcement of the Tender Offer, by providing this information to 

the information agency referred to in Article 58 of the Law on Public Offering. 

 

All the shares of the Company (including the Shares covered by the Tender Offer) are dematerialized. 

 

6. The joint, percentage of the votes which the Purchaser intends to achieve as a result of Tender 

Offer, and the corresponding number of the shares. 

 
As of the date of the commencement of Tender Offer, the Purchaser holds 125,167,939 Company’s shares, 

corresponding to approx. 55.04% votes at the general shareholders’ meeting of the Company, whereas the 

Purchaser with its dominant entity and subsidiaries hold 125,169,331 of shares of the Company, corresponding to 

approx. 55.04% of the total number of votes at the general shareholders’ meeting of the Company. As a result of 
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Tender Offer, the Purchaser intends to achieve approx. 55.16% of the total number of votes at the general 

shareholders’ meeting of the Company, which constitute approx.. 55.16% of the Company share capital, that is in 

total 125,439,779 Company’s shares.  

 

Taking in account the regulation provided for in Article 91 section 5 of the Law on Public Offering as described 

herein in point 1 above, the final number of the Shares subject to the Tender Offer will correspond to the number 

of Shares recorded on the securities accounts held in the territory of the Republic of Poland and will be published 

after the lapse of 2 (two) days following the announcement of the Tender Offer, by providing this information to 

the information agency referred to in Article 58 of the Law on Public Offering. 

 

7. The proportions in which the Shares will be purchased by each particular entity – if the shares are 

to be purchased by more than one entity. 

 
Not applicable. The Purchaser is the only prospective purchaser of the Shares in this Tender Offer. 

 

8. The price at which the Shares are to be purchased in the course of the Tender Offer for each class 

of Shares with equal voting rights – if the Shares subject to the Tender Offer differ in terms of 

votes’ number at the general meeting or other appropriate corporate body of the public company, 

which are entitled by the share of specific class. 

 
The price for which the Purchaser agrees to purchase the Shares amounts to PLN 2.38 (in words: two zlotys and 

thirty-eight Polish groszy) per one Share (the “Purchase Price”). 

 

All the Shares covered by the Tender Offer are of the same type, in particular with regard to the number of votes 

at the shareholders’ general meeting of the Company attached to a share. 

 

The Purchaser may (once or more than once), at its sole discretion, decide to change the Purchase Price in 

accordance with the Regulation. 

 

9. The minimum price, as required under Article 79 or Article 91 section 6 or 7 of the Law on Public 

Offering, which cannot be lower than the price specified in point 8 above, determined separately 

for each class of Shares with equal voting rights - if the Shares subject to the Tender Offer differ 

in terms of votes’ number at the general meeting or other appropriate corporate body of the public 

company, which are entitled by the share of specific class, with the indication of the mechanism for 

calculating such price. 

 
The Purchase Price is not lower than the minimum price specified in Article 79 or Article 91 section 6 or 7 of the 

Law on Public Offering.  

 

The main market for the Shares, as defined in Article 79 section 9 of the Law on Public Offering is Nasdaq. For 

the purpose of calculating the average market price, daily averages prices (expressed in EUR) weighted by the 

trading volume on Nasdaq have been converted using average exchange rates announced by the National Bank of 

Poland ("NBP") for each trading day. In the event that for a given day of trading on Nasdaq the average the EUR 

exchange rate was not announced by the NBP, the conversion was based on the last average EUR exchange rate 

announced by the NBP on preceding such a day. 

 

The arithmetic means of the weighted averages of the daily trading volumes of the Company’s shares traded on 

the WSE and Nasdaq during 6 months directly preceding the Tender Offer announcement date, rounded up to full 

grosz, are, respectively, PLN 2.22 (in words: two zlotys and twenty-two Polish groszy) and PLN 2.27 (in words: 

two zlotys and twenty-seven Polish groszy) per one Company’s share.  

 

The arithmetic means of the weighted averages of the daily trading volumes of the Company’s shares traded on 

the WSE and Nasdaq during 3 months directly preceding the Tender Offer announcement date, rounded up to full 

grosz, are, respectively, PLN 2.30 (in words: two zlotys and thirty Polish groszy) and PLN 2.38 (in words: two 

zlotys and thirty-eight Polish groszy) per one Company’s share.  

 

Neither the Offeror nor its dominant entity or subsidiaries have purchased the Company’s shares during the 12 

(twelve) months directly preceding the Tender Offer announcement date for the price higher than the Purchase 

Price. The Offeror did not acquire any shares of the Company during the 12 (twelve) months directly preceding 

the Tender Offer announcement date. Neither the Offeror nor its dominant entity or subsidiaries have purchased 



 

 

 

 

the Company’s shares in return for non-monetary performance during the 12 (twelve) months directly preceding 

the Tender Offer announcement date.  

 

None of the Offeror, its dominant entity and any of its subsidiaries, is a party to the agreement referred to in Article 

87 section 1 point 5 of the Law on Public Offering. 

 

10. The deadline for holding the Tender Offer, including the deadline for accepting subscription orders 

for the Shares subject to the Tender Offer and conditions which need to be fulfilled to shorten or 

extend the period for accepting subscription orders (if any). 

 

Date of the announcement of the Tender Offer: 22 September 2021  

Date of the beginning of the sale order acceptance period: 12 October 2021 

Date of the end of the sale order acceptance period: 26 November 2021  

Planned date of the transaction on the WSE: 1 December 2021   

Planned settlement date: 2 December 2021  

 

The subscription period may be shortened if the objective of this Tender Offer is achieved, that is, if the 

shareholders of the Company tender all of the Shares in response to this Tender Offer. 

 

The subscription period may be extended (once or several times), at the sole discretion of the Offeror, by up to 70 

days in aggregate. 

 

11. The name of the Offeror’s dominant entity. 

 

The Offeror’s dominant entity, being its sole shareholder is Mr Kęstutis Juščius, address for services: Šiaulių r. 

sav., Gruzdžių sen., Poviliškių k., the Republic of Lithuania. Mr Kęstutis Juščius has 100% of the votes and shares 

of the Offeror. 

 

12. The name of the Purchaser’s dominant entity. 

 

The Shares will be acquired only by the Offeror, therefore the above required information is provided in point 11 

of this Tender Offer document. 

 

13. The percentage of the votes and the corresponding number of the shares, which the Offeror holds 

together with its dominant entity, subsidiaries or entities which are parties to the acting in concert 

agreement referred to in Article 87 section 1 subsection 5 of the Law on Public Offering. 

 

The Offeror holds 125,167,939 of shares of the Company, entitling to 125,167,939 of the total number of votes at 

the general shareholders’ meeting of the Company, corresponding to approx. 55.04% of the total number of votes 

at the general shareholders’ meeting of the Company and the Company’s share capital. 

 

The Offeror with its dominant entity and subsidiaries hold 125,169,331 of shares of the Company, entitling to 

125,169,331 of the total number of votes at the general shareholders’ meeting of the Company, corresponding to 

approx. 55.04% of the total number of votes at the general shareholders’ meeting of the Company and the 

Company’s share capital. 

 

None of the Offeror, its dominant entity and any of its subsidiaries, is a party to the agreement referred to in Article 

87 section 1 point 5 of the Law on Public Offering. 

 

14. The joint, percentage of the votes and the corresponding number of the shares, which the Offeror, 

together with its dominant entity and subsidiaries, intend to achieve after the Tender Offer. 

 
Taking into account the number of Shares registered on securities accounts kept in the territory of the Republic of 

Poland at the end of the day which is two days before the announcement of this Tender Offer, the Offeror, together 

with its dominant entity and subsidiaries, intend to achieve, in the course of the Tender Offer, 125,441,171  

Company’s shares, corresponding to approx. 55.16% of the total number of votes at the general shareholders’ 

meeting of the Company. 

 

Taking in account the regulation provided for in Article 91 section 5 of the Law on Public Offering as described 

herein in point 1 above, the final number of the Shares subject to the Tender Offer will correspond to the number 



 

 

 

 

of Shares recorded on the securities accounts held in the territory of the Republic of Poland and will be published 

after the lapse of 2 (two) days following the announcement of the Tender Offer, by providing this information to 

the information agency referred to in Article 58 of the Law on Public Offering. 

 

15. The percentage of the votes and the corresponding number of the shares which the Purchaser holds 

together with its dominant entity, subsidiaries or entities which are parties to the acting in concert 

agreement referred to in Article 87 section 1 subsection 5 of the Law on Public Offering. 

 
The Shares will be acquired only by the Offeror, therefore the above required information is provided in point 13 

of this Tender Offer document. 

  

16. The joint, percentage of the votes and the corresponding number of the shares which the Purchaser, 

together with its dominant entity and subsidiaries, intends to achieve after the Tender Offer. 

 
The Shares will be acquired only by the Offeror, therefore the above required information is provided in point 14 

of this Tender Offer document.  

 

17. The type of relations between the Offeror and the Purchaser – if these entities are different, and 

between the entities acquiring these shares. 

 

The Purchaser is the same entity as the Offeror. Therefore, this point does not apply to this Tender Offer. 

 

18. The types of entities referred to in Article 9 section 1 and Article 10 section 1 of the Polish 

Regulation of the Minister of Finance, Funds and Regional Policy dated 26 November 2020 on 

Templates of Tender Offer to Subscribe for the Sale or Exchange of Shares of a Public Company, 

the Detailed Manner of Announcing them and the Terms and Conditions of Acquiring Shares in 

the Tender Offer, where a shareholder may subscribe, and a description of manner of submitting 

subscriptions under the Tender Offer. 

 

A subscription for the sale of the Shares recorded on the securities account or on the omnibus account shall be 

accepted at the entity which operates the aforementioned securities account or omnibus account, provided that this 

entity renders a brokerage service consisting in accepting and forwarding orders to purchase or sell financial 

instruments referred to in Article 69 section 2 subsection 1 of the Polish Act dated 29 July 2005 on trading in 

financial instruments and depository banks and the investor subscribing for the sale of the Shares in the Tender 

Offer shall conclude an agreement with that entity for the provision of those services (the "Brokerage 

Agreement"). 

 

If the entity which maintains the securities account or the omnibus account on which the Shares are recorded does 

not provide brokerage services referred to in the previous sentence, the subscription order for the sale of the Shares 

shall be placed with the investment company with which the person intending to place the subscription order for 

the sale of the Shares in the Tender Offer has previously concluded a Brokerage Agreement.  

 

When placing a subscription order for the sale of the Shares in the Tender Offer, the investor is obliged to submit: 

  

a) an instruction to block the Shares that are the subject of the submitted subscription, with a validity period until 

the settlement date of the purchase of the Shares by the Purchaser or the effective withdrawal of the subscription, 

in accordance with the Regulation, by the person making the subscription, and  

b) an order to sell the Shares to the Purchaser with a validity period ending on the day of concluding the transaction 

as part of the Tender Offer (inclusive). 

 

The entities accepting subscriptions for the Shares shall accept the subscriptions after verification whether the 

person placing the subscription order or the person on whose behalf the order has been placed holds the Shares 

and whether the Shares have been blocked in connection with the Tender Offer. 

 

The subscription order may be placed only by the owner of the Shares, his or her legal representative or a duly 

authorized proxy. The power of attorney should be made in writing and certified by the entity accepting the 

subscription or made in the form of a notarial deed or with a signature certified by a notary public. Another form 

of authentication of the signature of a shareholder or a person acting on behalf of the shareholder, compliant with 

the regulations binding at a given entity accepting subscription orders for Shares in the Tender Offer, is also 

acceptable. Following the acceptance of the subscription order for the sale of the Shares in the Tender Offer, the 



 

 

 

 

entity accepting the subscription order shall be obliged to immediately transfer to the Broker, in an electronic form 

(password-protected Excel file) to the Broker's address: mbank_wezwanie@mbank.pl information on accepted 

subscriptions, containing:  

a) individual subscription number,  

b) number of subscribed Shares,  

c) date and place of accepting the subscription order. 

 

The information referred to above should be provided by the entity accepting the subscription order to the Broker 

immediately after its acceptance, but not later than by 11:00 a.m. CET on the day following the day of acceptance 

of the investor's subscription order. Investors intending to subscribe for the sale of the Shares in the Tender Offer 

should contact the entities where they intend to place such subscriptions in order to confirm the place, hours and 

manner of accepting subscriptions by these entities, including the possibility of placing a subscription order for 

the sale of the Shares in the Tender Offer on the basis of a telephone instruction, an instruction placed via the 

Internet or bearing a secure electronic signature verified using a valid qualified certificate or in another manner, in 

accordance with the internal regulations of these entities, subject to the time limits stipulated in point 10 above. 

 

Investors whose Shares are deposited in an account with a custodian bank or entities authorized to manage third 

parties' securities portfolios, duly authorized to act on behalf of the investors who decide to place a subscription 

order in the Tender Offer with the Broker (provided that a Brokerage Agreement is concluded with the 

Intermediary) shall be able to place a subscription order at the following location mBank S.A., ul. Prosta 18, 

Warsaw, Poland, opening hours: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. CET, by prior appointment by telephone (+48) (22) 697 47 

13, whereby the provisions of the preceding paragraph shall apply accordingly. 

 

Prior to the commencement of the subscription acceptance process in the Tender Offer according to the schedule 

specified in point 10 above, the Broker shall make available to all entities which provide the brokerage service 

referred to in Article 69 section 2 subsection 1 of the Polish Act dated 29 July 2005 on trading in financial 

instruments and depository banks, detailed procedures of accepting subscriptions as part of the Tender Offer along 

with specimens of the forms necessary to accept a subscription in the Tender Offer. Subscriptions to sell the Shares 

in the Tender Offer shall be accepted only on the forms according to the specimen made available by the Broker. 

 

If an investor subscribing for the sale of Shares holds Shares in securities accounts or omnibus accounts maintained 

by different entities, the subscription order shall be placed with each of these entities and shall relate to the Shares 

subscribed for in securities accounts or omnibus accounts maintained by a given entity. 

 

It is hereby pointed out that in the case of persons whose Shares are recorded in a securities account or a collective 

account kept by an entity which does not provide the aforementioned brokerage service, a subscription for the sale 

of the Shares should be submitted to an investment firm on the basis of a previously concluded Brokerage 

Agreement, within a time limit which makes it possible for the entity which maintains the securities account or the 

collective account on which the Shares covered by the subscription order are recorded to block the Shares covered 

by the subscription order and to transfer a confirmation of such blockade to the Broker no later than by 5:00 p.m. 

CET, on the last day of accepting subscriptions in the Tender Offer. 

 

19. The dates during the Tender Offer on which the Purchaser will be purchasing Shares from the 

entities which responded to the Tender Offer. 

 
Until the end of the subscription period, the Purchaser will not purchase the Shares from the persons who responded 

to the Tender Offer. 

 

The Shares offered for sale under Tender Offer will only be purchased by the Purchaser after the end of the 

subscription period. The Purchaser will enter into Share purchase transactions not later than within three business 

days after the end of the subscription period, i.e., in case the subscription period is not prolonged, on 1 December 

2021 at the latest. These transactions will be settled not later than on the third business day following their 

conclusion, i.e., in case the subscription period is not prolonged - not later than on 4 December 2021, however, the 

planned settlement date for the concluded transactions is December 2, 2021 (unless the subscription period is 

extended).  

 

20. The deadline and manner in which the Purchaser will pay for the purchased shares in case of shares 

other than dematerialized shares. 

 

Not applicable, because all the Shares are in book-entry form. 
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21. State whether or not the Offeror is a dominant entity or subsidiary of the issuer of the Shares 

subject to the Tender Offer. If yes, describe the type of the relationship. 

 
The Offeror is a dominant entity of the Company. The Offeror holds 125,167,939 Company’s shares, 

corresponding to approx. 55.04% votes at the general shareholders’ meeting of the Company, and with its 

dominant entity and subsidiaries hold 125,169,331 of shares of the Company, corresponding to approx. 55.04% of 

the total number of votes at the general shareholders’ meeting of the Company. 

 

22. State whether or not the Purchaser is a dominant entity or a subsidiary of the issuer of the Shares 

subject to the Tender Offer. If yes, describe the type of the relationship. 

 

The Shares will be acquired only by the Offeror, therefore the above required information is provided in point 21 

of this Tender Offer document. 

 

23. Declaration of the Purchaser of the shares on the fulfilment of all conditions for the purchase of 

Shares in the Tender Offer or on receipt of the required notification of failure objections to the 

purchase of Shares or the receipt of the required decision of the competent authority on granting 

consent to acquire Shares or on receiving a decision granting consent to concentration of 

entrepreneurs, or indication that the Tender Offer is announced under a condition for the 

fulfilment of the conditions or receipt of the required decisions or notifications, and an indication 

of the date on which, to the best of the Offeror's knowledge, the conditions are to be met and the 

required notifications are to be received objections or decisions granting consent to acquire Shares 

or decisions granting consent for the concentration of entrepreneurs, no longer than the completion 

date accepting subscriptions under the Tender Offer. 

 

The announcement of the Tender Offer takes place provided that the Company’s general shareholders’ meeting 

adopts the resolution referred to in point 24 below. 

 

As of the date of announcement of this Tender Offer, no decisions of competent authorities regarding the consent 

to acquire the Shares under the Tender Offer are required and no notifications of no objections to the acquisition 

of the Shares under the Tender Offer are required. 

 

24. The conditions on which the Tender Offer is being announced, state whether or not the Offeror 

allows for the possibility to purchase Shares in a Tender Offer despite non-fulfilment of the 

required condition. Provide the deadline within which such condition is to be fulfilled, provided 

that such deadline may not be longer than the period within which subscription orders are to be 

accepted in the course of the Tender Offer. 

 
According to § 4 sec. 1 point 1 of the Regulation, the Tender Offer is announced provided that the Company’s 

general shareholders’ meeting adopts a resolution on the decision on the delisting of the shares of the Company 

from trading on the WSE as referred to in Article 91 Section 3 of the Law on Public Offering ("Condition").  

 

The above condition should be met until the last day of subscription, i.e., 26 November 2021, subject to the 

possibility extending the subscription period. Information on the fulfilment or non-fulfilment of the above 

condition within the time limits specified in the Tender Offer will be provided for the announcement of the news 

agency immediately and will be published in at least one nationwide daily newspaper no later than two business 

days after the day on which the condition was fulfilled or was to be fulfilled. 

 

25. Detailed intentions of the Offeror with respect to the Company which Shares are subject to the 

Tender Offer. 

 
The Purchaser intends to acquire the Shares as a long-term strategic financial investment. The Purchaser intends 

to obtain all shares admitted to trading and listed on the regulated market operated by the WSE and recorded on 

securities accounts maintained in the territory of the Republic of Poland as of the end of the 2nd (second) day from 

the date of announcement of this Tender Offer. The actual number of Shares acquired by the Purchaser will depend 

on the shareholders' response to the Tender Offer. 

 

The Offeror announces the Tender Offer with the aim of delisting of the shares of the Company solely from the 

WSE. The Purchaser does not have intention to delist the Company’s shares from Nasdaq and they will further 



 

 

 

 

remain listed on this regulated market. Thus, the investors into shares of the Company will further be able to trade 

them publicly on Nasdaq. The delisting from the WSE will be subject to an approval of the Polish Financial 

Supervisory Authority. Under the Law of the Republic of Lithuania on Securities the decision to delist the shares 

of the Company from trading on the regulated market shall be adopted by the general meeting of shareholders of 

the Company by not less than ¾ majority of votes of all the Company’s shares, held by shareholders, present at 

the meeting. The Offeror has provided the respective request on 22 September 2021 to the Board of the Company 

for convocation of such general meeting to adopt a respective decision on the delisting of the shares of the 

Company from trading on the WSE. It should be held on 14 October 2021. 

 

26. Detailed intentions of the Purchaser with respect to the Company which Shares are subject to the 

Tender Offer. 

 

As the Offeror is also the sole Purchaser, this issue has been described in point 25 above. 

 

27. Detailed description of the established collateral referred to in Article 77 Section 1 of the Law on 

Public Offering, the type and value thereof; and a notice on the provision of a certificate on 

establishing the collateral to the Polish Financial Supervisory Authority. 

 

The collateral was established in the form of a blocked funds on the investment account of the Purchaser 

maintained by the Broker. The amount of the established collateral is not less than 100% of the total value of all 

the Shares to be purchased in the Tender Offer. A certificate confirming that the collateral has been established 

has been filed with the Polish Financial Supervisory Authority. Immediately after the final determination of the 

number of Shares subject to the Tender Offer in accordance with Article 91 Section 5 of the Law on Public 

Offering, the value of the security, if necessary, will be adjusted accordingly. 

 

28. Other information which the Offeror considers to be material for the investors.  

 

The Broker shall not be responsible for the non-execution of subscriptions in respect of which information about 

the accepted subscription was communicated to the Broker after the deadline referred to in point 18 above, i.e., 

after 11:00 a.m. CET on the day following the day on which the investor accepted the subscription. 

 

The entities accepting subscriptions in the Tender Offer shall not be liable for the non-fulfilment of subscriptions 

submitted by investors after the expiry of the deadline for accepting subscriptions or for the non-fulfilment of 

subscriptions which have been submitted incorrectly or are illegible. 

 

a) General Meeting on delisting of shares from trading on the regulated market maintained by the WSE 

 

In accordance with the applicable Lithuanian regulations, the issues regarding delisting of shares of the Company 

from trading on the WSE will have to be discussed by shareholders at the General Meeting (it should be held on 

14October 2021 based on the request of the Offeror). In accordance with the applicable laws, the Board of the 

Company is required to publish its opinion regarding the Tender Offer; the Board’s opinion will have to be 

published not later than two business days prior to the commencement of the subscription acceptance period. 

 

b)  Applicable law  

 

This Tender Offer document is the sole legally binding document including information on the public Tender Offer 

for sale of Shares in the Company. The Tender Offer is addressed to only the shareholders holding Shares that are 

admitted to trading and are listed on the regulated market organized by the WSE and are recorded on securities 

accounts kept in the territory of the Republic of Poland as at the end of the 2 (second) day from the date of 

announcement of this Tender Offer.  

 

This Tender Offer as well as acceptance thereof is subject to Polish law only. The Tender Offer is not applicable 

to persons whose acceptance of the Tender Offer requires issuance of an offer document, registration or other 

measures beyond the requirements following from Polish legislation. This Tender Offer document may not be 

distributed in any country in which such distribution requires measures other than those required pursuant to Polish 

law or in which they would conflict with regulations in such country. 

 

c) No encumbrances 

 

The Shares tendered must not be encumbered with any pledge or by any third party rights. 



 

 

 

 

 

d) Fees and commission 

 

Shareholders subscribing for the sale of the Shares shall bear customary costs of brokerage fees as well as fees 

charged by brokerage offices/brokerage houses related to the conclusion and settlement of the Share sale 

transaction under the Tender Offer. Shareholders should contact the entities managing their securities accounts on 

which the Shares are deposited to determine the amounts of commissions and fees, if any. 

 

e) Disclosure of individual information 

 

The information concerning the individual subscription for the Shares will not be disclosed, except for the 

situations regulated by law.  

 

 

SIGNATURE OF PERSON  

ACTING IN THE NAME AND ON BEHALF OF THE OFFEROR 

 

By: ____________________ 

Name: Ryszard Manteuffel 

Position: attorney-in-fact of the Offeror 

 

SIGNATURE OF PERSON 

ACTING IN THE NAME AND ON BEHALF OF THE PURCHASER 

 

By: ____________________ 

Name: Ryszard Manteuffel 

Position: attorney-in-fact of the Purchaser  

 



 

 

 

 

SIGNATURES OF PERSONS 

ACTING IN THE NAME AND ON BEHALF OF THE BROKER 

 

By: ____________________ 

Name: Michał Marczak 

Position: attorney-in-fact 

 

 

By: ____________________ 

Name: Bartosz Kędzia 

Position: attorney-in-fact 
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