
Informacja o podwyższeniu ceny oraz o spełnieniu warunku prawnego w wezwaniu  
do zapisywania się na sprzedaż akcji GRAAL SA

INFORMACJA O ZMIANIE CENY AKCJI W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI GRAAL S.A. Z SIEDZIBĄ 
W WEJHEROWIE („SPÓŁKA”).
Działając na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich 
ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., Nr 207 poz. 1829 ze zm.) 
(„Rozporządzenie”), Greenwich Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Greenwich”), GRWC Holdings 
Limited z siedzibą w Nikozji („GRWC”) oraz Pan Bogusław Kowalski (łącznie „Wzywający”) oraz HAITONG Bank, 
S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce („Podmiot Pośredniczący”), jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do 
zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonym przez Wzywających („Wezwanie”), niniejszym 
informują, że Wzywający podjęli decyzję o podwyższeniu ceny, po której będą nabywane akcje Spółki objęte zapi-
sami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie. 
Począwszy od dnia 6 października 2016 r. cena za jedną akcję Spółki w Wezwaniu zostanie podwyższona z kwoty 
26,00 zł (dwadzieścia sześć złotych, zero groszy) do kwoty 32,00 zł (trzydzieści dwa złote, zero groszy). 
W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki, odpowiedniemu podwyższeniu uległa 
również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 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 (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). Suma zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% wartości akcji 
Spółki objętych Wezwaniem. 
Wskazana powyżej podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi 
na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego 
komunikatu. 
W związku z powyższym punkt 9. dokumentu Wezwania ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: 
„9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem 
Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 32,00 zł (trzydzieści dwa złote, zero groszy) za 
jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).”
INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKU PRAWNEGO W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI GRAAL S.A.
Działając na podstawie § 6 ust. 3 i 4 w związku z § 6 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający oraz Podmiot 
Pośredniczący, niniejszym informują, że ziścił się warunek prawny nabywania akcji w Wezwaniu (warunek, 
o którym mowa w punkcie 24 dokumentu Wezwania), tj. zostały uzyskane wszystkie wymagane prawem zgody 
organów antymonopolowych stanowiące warunek prawny nabywania akcji w Wezwaniu, tj. odpowiednio w Polsce 
została uzyskana zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w Niemczech – zgoda Federalnego 
Urzędu ds. Karteli (Bundeskartellamt), w Serbii – zgoda Komisji ds. Ochrony Konkurencji (Komisija za zaštitu 
konkurencije) oraz w Macedonii – zgoda Komisji  ds.  Ochrony Konkurencji (Kомисија за заштиту на 
конкуренцијата) na przejęcie przez GRWC Holdings Limited współkontroli nad Spółką, która będzie sprawowana 
wspólnie z Panem Bogusławem Kowalskim.
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