
 

 

 

  

 
Informacja dla inwestorów detalicznych1 zainteresowanych uczestnictwem w procesie 

przyśpieszonej budowy księgi popytu na akcje  
„BIOMED LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek  S.A. („Spółka”) 

 
Zgodnie z raportem bieżącym Spółki z dnia 29 listopada 2022, rozpoczęty został proces przyśpieszonej 
budowy księgi popytu na oferowane do sprzedaży akcje Spółki w liczbie nie większej niż 5.000.000 sztuk 
(dalej „Transakcja”). Podmiotem prowadzącym księgę popytu na akcje Spółki jest IPOPEMA Securities S.A. 
(dalej „IPOPEMA Securities”). Przewiduje się, że budowa księgi popytu zostanie zakończona w dniu 30 
listopada 2022 o godz. 16:00, przy czym podmiot sprzedający akcje zastrzegł sobie prawo do zmiany terminu 
realizacji Transakcji.  
 
Inwestorzy detaliczni zainteresowani uczestnictwem w Transakcji powinni: 
 

1. Posiadać rachunek papierów wartościowych w IPOPEMA Securities. Ze względu na przyśpieszony 
charakter budowania księgi popytu, a jednocześnie czas potrzebny na otwarcie rachunku papierów 
wartościowych, zainteresowani inwestorzy powinni podjąć działania zmierzające do otwarcia 
rachunku niezwłocznie po publikacji raportu bieżącego na temat Transakcji. Rachunek można 
otworzyć online poprzez stronę internetową https://www.ipopemasecurities.pl/ - w prawym górnym 
rogu ekranu znajduje się przycisk „OTWÓRZ KONTO”. Rachunek można także otworzyć 
odwiedzając centralę IPOPEMA Securities – termin wizyty można ustalić i potwierdzić kontaktując 
się z Wydziałem Obsługi Maklerskiej IPOPEMA Securities. 
 

2. Zostać zakwalifikowanym przez IPOPEMA Securities jako inwestor, dla którego zakup akcji 
w ramach procesu budowy księgi popytu jest odpowiedni biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie 
inwestora. IPOPEMA Securities może przyjąć zlecenie zakupu akcji Spółki od Klienta nie 
spełniającego warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, działającego z własnej inicjatywy. 
 

3. Złożyć zlecenie na kupno akcji Spółki w ramach Transakcji o wartości nie niższej niż 500.000 tys. zł. 
Złożone zlecenie musi wskazywać cenę maksymalną na zakup akcji Spółki, jak również musi być 
zleceniem typu DDM (do dyspozycji maklera). Liczba akcji dla zlecenia złożonego przez inwestora 
zostanie ustalona jako iloraz zadeklarowanej wartości zlecenia i ostatecznie ustalonej ceny 
sprzedaży akcji. Zlecenie na kupno akcji Spółki ma charakter nieodwołalny, co oznacza, że po jego 
prawidłowym złożeniu i przyjęciu przez IPOPEMA Securities nie może zostać anulowane z inicjatywy 
Klienta. 
 

4. Zlecenia kupna akcji Spółki są składane na formularzach według wzoru dostarczonego na życzenie 
Klienta przez IPOPEMA Securities. Zlecenie kupna akcji Spółki w ramach Transakcji musi zostać 
złożone nie później niż do momentu zamknięcia księgi popytu. Warunkiem ważności zlecenia jest 
posiadanie na rachunku prowadzonym przez IPOPEMA Securities środków pieniężnych w kwocie 
zapewniającej pełne pokrycie zarówno wartości zlecenia (minimum 500.000 zł), jak i prowizji 
maklerskiej IPOPEMA Securities. Wraz ze złożeniem zlecenia nastąpi blokada środków pieniężnych 
na rachunku inwestora. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż poprawne złożenie przez inwestora zlecenia kupna akcji Spółki 
w ramach Transakcji, z limitem ceny równym lub wyższym niż ostatecznie ustalona w wyniku procesu 
budowy księgi popytu nie daje pewności przydziału na rzecz inwestora akcji jakie ostatecznie zostaną 
sprzedane w Transakcji. Na to, ile akcji zostanie ostatecznie przydzielone na rzecz inwestora, wpływ 
będzie mieć łączna skala popytu zgłoszonego na oferowane akcje Spółki, liczba akcji, jakie zostaną 
alokowane na rzecz inwestorów kwalifikowanych2 oraz inwestorów detalicznych, skala popytu 
zgłoszonego przez inwestorów detalicznych, w tym liczba inwestorów detalicznych jaka wzięła udział 
w budowie księgi popytu. Liczba akcji, jaka będzie mogła zostać przydzielona na rzecz każdego 
z inwestorów detalicznych nie będzie mniejsza niż równowartość w PLN 100.000 EUR. W przypadku 
wystąpienia popytu wśród inwestorów detalicznych przekraczającego liczbę akcji, jaka zostanie 
ostatecznie alokowana na rzecz tej grupy inwestorów, IPOPEMA Securities stosować będzie zasadę 

 
1 Inwestorzy inni niż inwestorzy profesjonalni (t.j. OFE, TFI, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje typu „asset 
menagement”) oraz podmioty, które pomimo że należą do ww. kategorii zostały zakwalifikowane przez IPOPEMA Securities 
S.A. jako inwestorzy detaliczni 
2 inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 



 

 

 

  

jednakowego traktowania osób pełniących funkcje zarządcze w Spółce oraz innych inwestorów, którzy 
nie zostaną zakwalifikowani jako inwestorzy kwalifikowani.  

 
Wszelkie informacje dla inwestorów detalicznych związane z uczestnictwem w Transakcji udzielane są przez: 
 
IPOPEMA Securities S.A. 
ul. Próżna 9 
00-107 Warszawa 

Wydział Obsługi Maklerskiej 
tel. 22 236 94 00 
e-mail: wom@ipopema.pl 
Godziny: pon.–pt. od 08:30 do 17:30 

 
 


