
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERACYJNA  
sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy, w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółki: 

 

Boruta-Zachem Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Bydgoszczy 

adres: ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000482497  
 

Przygotowana na podstawie Memorandum Informacyjnego opublikowanego w dniu w dniu 14 kwietnia 
2015 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta: www.boruta-zachem.pl w zakładce 
„Oferta publiczna”. 
 

Emisja akcji serii B spółki Boruta-Zachem S.A. w ramach wykonywanego prawa poboru akcji, zostanie 
przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW S.A. 

Podmiotem obsługującym przydział akcji przypadających na zapisy dodatkowe będzie KDPW S.A.  
 

Niniejsza procedura operacyjna przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w domach 
maklerskich przyjmujących zapisy na akcje serii B spółki Boruta-Zachem S.A. w ramach wykonywanego 
prawa poboru akcji. 

 

 

 

 

 
 

http://www.boruta-zachem.pl/
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Definicje i skróty użyte w niniejszej Procedurze Operacyjnej mają znaczenie nadane im w opublikowanym 

Memorandum Informacyjnym  

 

1. HARMONOGRAM OFERTY 

14 kwietnia 2015 r.  Publikacja Memorandum Informacyjnego 

22 kwietnia 2015 r. Dzień Prawa Poboru 

od 23 do 30 kwietnia 2015 r. Przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach 
wykonania Prawa Poboru 

12 maja 2015 r. Planowany przydział Akcji Serii B w wykonaniu Prawa Poboru 

2. DANE O OFERCIE 

Liczba i rodzaj  

oferowanych akcji 
46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Cena emisyjna akcji 0,20 zł 

Zapisy podstawowe Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadającym Akcje Serii A 
Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru przysługuje Prawo Poboru Akcji Serii 
B.  

Każde 3 (trzy) Jednostkowe Prawa Poboru uprawniać będą do objęcia 1 
(jednej) Akcji Serii B. 

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba 
Akcji Serii B, przypadająca każdemu akcjonariuszowi z tytułu Prawa 
Poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do 
najbliższej liczby całkowitej. 

Zapisy dodatkowe Akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru mogą w terminie jego 
wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii B w 
liczbie nie większej niż wielkość emisji. 

Do złożenia zapisu dodatkowego nie są uprawnione osoby, które nie były 
akcjonariuszami Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły 
Jednostkowe Prawa Poboru. Osoby te mogą jedynie złożyć zapis 
podstawowy w ramach wykonania Prawa Poboru. 
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Wpłaty na Akcje i zwrot środków Zapis na Akcje Serii B musi być w pełni opłacony najpóźniej w chwili 
składania zapisu.  

 

Za pełną wpłatę uważana będzie wpłata kwoty stanowiącej iloczyn Ceny 
Emisyjnej Akcji Serii B oraz liczby akcji subskrybowanych. W przypadku 
dokonania wpłaty niepełnej zapis zostanie uznany za nieważny. 

 

Zapis może być opłacony tylko wkładem pieniężnym.  

Przy opłacaniu Akcji Serii B nie dopuszcza się możliwości umownego 
potrącenia wierzytelności, zgodnie z art. 14 § 4 zd. 2 KSH 

 

Zwrot środków pieniężnych w przypadku: 

 niedojścia do skutku Oferty dokonany zostanie w ciągu 7 Dni 
Roboczych od dnia ogłoszenia o ww. fakcie; 

 wystąpienia nadpłat, dokonany zostanie w ciągu 7 Dni Roboczych od 
dnia przydziału akcji w Ofercie. 

Wpłaty na Akcje Serii B są nieoprocentowane, a ewentualny ich zwrot 
zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.  

 

Miejsce składania zapisów Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru składają zapisy 
podstawowe w POK biur/domów maklerskich, w których na rachunkach 
papierów wartościowych zapisane mają w chwili składania zapisów, 
Jednostkowe Prawa Poboru uprawniające do objęcia Akcji Serii B 

 

W przypadku osób posiadających Jednostkowe Prawa Poboru zapisane 
na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki 
depozytariusze, zapisy na Akcje Serii B mogą być składane w 
domach/biurach maklerskich realizujących zlecenia klientów banków 
depozytariuszy; 

 

Osoby będące akcjonariuszami w dniu ustalenia Praw Poboru 
uprawnione są do złożenia Zapisu Dodatkowego w POK domu/biurze 
maklerskim, w którym zdeponowane były Akcje Emitenta w dniu 
ustalenia Praw Poboru. 
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Procedura składania zapisów Zapisy na Akcje Serii B składane powinny być na formularzu wg wzoru 
załączonego do niniejszej Procedury Operacyjnej – dostępnego także na 
stronie emitenta www.boruta-zachem.pl  

Formularz zapisu jest jednakowy dla zapisów podstawowych oraz 
zapisów dodatkowych, jednakże zapisy (odpowiednio podstawowe i 
dodatkowe) powinny być składane na odrębnych formularzach. 

Inwestorzy mają prawo do złożenia więcej niż jednego zapisu na Akcje 
Serii B, przy czym łączna liczba akcji subskrybowanych przez danego 
inwestora w ramach zapisu podstawowego nie może przekroczyć liczby 
akcji, do której objęcia uprawniają go posiadane Jednostkowe Prawa 
Poboru, a w przypadku zapisów dodatkowych, zapisy na Akcje Serii B nie 
mogą być większe niż wielkość emisji.  

Nie ma żadnych ograniczeń, co do minimalnej liczby subskrybowanych 
akcji. 

Zapis powinien zostać złożony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Na 
dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzyma jeden egzemplarz 
wypełnionego i podpisanego formularza zapisu. 

O ile będzie to zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami biura 
maklerskiego przyjmującego zapisy, będą one mogły być składane 
również za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków 
technicznych, na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
danym biurze maklerskim. Techniczne informacje dotyczące składania 
zapisów, w tym zakres i forma wymaganych dokumentów, zasady 
działania przez pełnomocnika oraz odpowiednie formularze dostępne 
będą w biurze maklerskim przyjmującym zapisy na akcje.  

Zapis na Akcje Serii B jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może 
zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do 
czasu przydziału akcji w Ofercie,  z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w 
pkt. 11.5 Rozdziału III Memorandum Informacyjnego. 

 

 

 

 

Wycofanie zapisu W przypadku opublikowania aneksu do Memorandum Informacyjnego 
inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem tego aneksu, może 
uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w jednym z 
punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje 
Serii B pisemne oświadczenie w terminie 2 Dni Roboczych od dnia 
udostępnienia do publicznej wiadomości ww. aneksu. W przypadku 
wystąpienia takiej sytuacji, przydział Akcji Serii B nastąpi nie wcześniej 
niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków 
prawnych złożonego zapisu, o którym mowa powyżej.   

Przydział akcji Przydział Akcji Serii B dokonany zostanie zgodnie z poniższymi zasadami: 

 inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii B w ramach realizacji 
Prawa Poboru wynikającego z liczby posiadanych Jednostkowych 
Praw Poboru (Zapisy Podstawowe), akcje przydzielone zostaną w 
liczbie wynikającej ze złożonego zapisu; 

 Akcje Serii B nieobjęte ww. Zapisami Podstawowymi zostaną 
przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez 
osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia Prawa 
Poboru. Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę akcji 
niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z 
zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. 

http://www.boruta-zachem.pl/
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Obrót zorganizowany  Akcje serii A Spółki wprowadzone są do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez GPW (NewConnect). 

ISIN: PLBRTZM00010 

Intencją Emitenta jest wprowadzenie Akcje Serii B do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. W tym celu 
niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd 
wystąpi z odpowiednimi wnioskami do KDPW i GPW w celu 
wprowadzenia Akcji Serii B do notowań na rynku NewConnect. 

 

 

3. FORMULARZE ZAPISÓW I SPISY NABYWCÓW 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie egzemplarzy formularzy zapisu na akcje niezwłocznie po zakończeniu 
przyjmowania zapisów na Akcje Serii B Spółki Boruta-Zachem S.A. w ramach prawa poboru, listem poleconym lub 
kurierem na adres Emitenta, wskazany poniżej: 

 

Adres Emitenta:  Boruta-Zachem S.A. 
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 
 
z dopiskiem „FORMULARZE ZAPISU AKCJE SERII B Boruta-Zachem S.A..” 

Jednocześnie, zgodnie z Regulacjami KDPW S.A., uprzejmie prosimy o przesłanie, podpisanej zgodnie z zasadami 
reprezentacji, ostatecznej listy osób, które objęły akcje w wyniku wykonania prawa poboru na podstawie 
jednostkowych praw poboru, jak i w wyniku zapisów dodatkowych, w formie Spisu Nabywców, w terminie 2 dni 
roboczych po dacie przydziału akcji w ramach prawa poboru, listem poleconym lub kurierem na adres Emitenta 
oraz w formacie excel e-mailem na adres: artur.bielski@boruta-zachem.pl 

Spis Nabywców powinien zawierać następujące dane: 

lp. Nazwisko i imię lub firma 
nabywcy 

Liczba Akcji Serii B 
objętych w ramach 

realizacji prawa poboru 

Wartość Akcji Serii B objętych 
w ramach realizacji prawa 

poboru 

 RAZEM   

Spis Nabywców powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji danego uczestnika KDPW. 

 

4. KONTAKT 

W sprawach związanych z wykonywaniem czynności opisanych w niniejszej Instrukcji prosimy o  kontakt  
z następującymi osobami: 

EMITENT: 
BORUTA-ZACHEM S.A. 
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

Artur Bielski – tel. 602 715 641 ; e-mail: artur.bielski@boruta-zachem.pl 

 

OFERUJĄCY: 
Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.  
Śmiała 26, 01-523 Warszawa 

Paweł Duszek  - tel. 22 22 327 1670; e-mail: pawel.duszek@mercuriusdm.pl  lub 
Andrzej Łucjan - tel. 22 22 327 1670; e-mail: andrzej.lucjan@mercuriusdm.pl  

mailto:artur.bielski@boruta-zachem.pl
mailto:artur.bielski@boruta-zachem.pl
mailto:pawel.duszek@mercuriusdm.pl
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