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OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY CENY ORAZ ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA 

SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI GOBARTO S.A. 

W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gobarto S.A. („Wezwanie”) 

ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2022 r. przez spółkę CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku („Wzy-

wający”), na podstawie art. 79b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 872 z późn. zm.) („Ustawa”), Wzywający niniejszym informuje o 

następujących zmianach w treści Wezwania: 

 

1. Zmiana harmonogramu Wezwania poprzez wydłużenie okresu przyjmowania zapisów do 

dnia 8 września 2022 r. 

W związku z powyższym, pkt 11 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie: 

„Data ogłoszenia Wezwania:         30 czerwca 2022 r. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów:        1 lipca 2022 r. 
Zakończenie przyjmowania zapisów:        8 września 2022 r. 
Planowana data transakcji nabycia Akcji:       13 września 2022 r. 
Planowana data rozliczenia transakcji:       16 września 2022 r. 

Na podstawie art. 79f ust. 4 Ustawy, termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróce-
niu, jeżeli przed jego upływem zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie zostały objęte 
wszystkie pozostałe akcje Spółki. 

Jeśli termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu ulegnie skróceniu, informacja o tym fakcie zostanie 

przekazana zgodnie z art. 79f ust. 5 Ustawy, nie później niż na 7 dni przed upływem skróconego 

terminu.” 

 

2. Zmiana ceny Akcji proponowanej w Wezwaniu z kwoty 7,25 złotych (siedem złotych i dwa-

dzieścia pięć groszy) za każdą Akcję do 8,00 PLN (osiem złotych) za każdą Akcję, na którą 

zostaną złożone zapisy w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 8 września 2022 r. włącznie. 

W związku z powyższym, punkt 8 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:  

„Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte po cenie 8,00 PLN (osiem złotych) za jedną Akcję. 

Akcje objęte Wezwaniem są Akcjami tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby gło-

sów, do których uprawniają.”  

W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywanie Akcje, odpowiedniemu podwyższeniu 

uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy i stanowi nie mniej 

niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem.  



W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian. 

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają 

znaczenie nadane im w treści Wezwania. 
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