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Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS 0000109717) 

 

ANEKS NR 2 
z dnia 3 lipca 2015 r. 

do prospektu emisyjnego Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. 
zatwierdzonego dnia 9 czerwca 2015 r. 

decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/33/18/15 
(„Prospekt”) 

 

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane 

w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale: „Skróty i definicje”. 

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2015 r. w Prospekcie 

wprowadzono następujące zmiany: 

Aktualizacja 1. 

W rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy” podrozdział „Informacja na temat wypłat dywidendy w okresie 

objętym historycznymi informacjami finansowymi" na końcu podrozdziału dodaje się kolejne akapity w brzmieniu: 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołał Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2015 r. („NWZ”).  

Intencją Spółki jest, aby posiadacze Nowych Akcji uczestniczyli w dywidendzie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2014 r. 

Spółka złożyła wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji do sądu 

rejestrowego w dniu 25 czerwca 2015 r. i pozostaje w bieżącym kontakcie z sądem rejestrowym, monitorując stan 

postępowania rejestrowego, w celu uprawdopodobnienia dokonania przez sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w najszybszym możliwym terminie. 

Zarząd zakłada, iż podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zarejestrowane w terminie umożliwiającym 

uczestnictwo posiadaczy Nowych Akcji w dywidendzie za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w terminach określonych w 

Uchwale. Jednakże w celu zaadresowania możliwości późniejszej niż zakładana rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego, zwołując NWZ z ogłoszonym porządkiem obrad, Zarząd postanowił umożliwić potencjalną zmianę 

Uchwały, w celu zmiany dnia dywidendy i terminu wypłaty. 

Uchwała w przedmiocie zmiany Uchwały nie będzie głosowana, jeżeli przed dniem NWZ nastąpi rejestracja Nowych 

Akcji przez sąd rejestrowy oraz ich dematerializacja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 

(„Rejestracja”). W takim wypadku Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według stanu na dzień 10 sierpnia 

2015 r., zgodnie z brzmieniem Uchwały. Jednakże w przypadku, gdy Rejestracja nie nastąpi przed dniem NWZ, 

wówczas NWZ będzie miało możliwość zmiany Uchwały w celu umożliwienia udziału w dywidendzie akcjonariuszom 

posiadającym prawa do Nowych Akcji, zgodnie z rekomendacją Zarządu.  

Jednocześnie z dniem planowanego na dzień 8 lipca 2015 r. debiutu giełdowego Spółki tj. wprowadzenia akcji serii A 

Spółki do obrotu giełdowego przestaną obowiązywać umowne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy wynikające z 

umowy z DnB Bank, o których mowa w Prospekcie i Aneksie tj. zgoda DnB Bank na wypłatę dywidendy nie będzie 

wymagana. 


