
Warszawa, dnia 18 maja 2015 r.
KOMUNIKAT

Informacja o podjęciu decyzji przez LSREF III GTC Investments B.V. („Wzywający”)
o nabywaniu akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki 
Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”) ogłoszonego przez Wzywającego za 
pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. w dniu 30 marca 2015 r. („Wezwanie”) 
pomimo nieziszczenia się niektórych warunków zastrzeżonych w treści Wezwania.
Działając na podstawie § 6 ust. 3 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. 1729 ze 
zm.), niniejszym informujemy, że w dniu 18 maja 2015 r. Wzywający podjął decyzję o nabywaniu akcji, na które 
zostaną złożone zapisy w Wezwaniu, na zasadach w nim przewidzianych, pomimo nieziszczenia się następujących 
warunków zastrzeżonych w treści Wezwania:

(a)  warunku, o którym mowa w pkt 25 ppkt (ii) Wezwania, tj. podjęcia przez Walne Zgromadzenie, nie później 
niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów lub przedłużonego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 
pkt 2 Rozporządzenia okresu przyjmowania zapisów, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyni-
ku emisji nowych akcji Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej (emisja akcji z prawem poboru), zgodnie 
z którą maksymalna kwota podwyższenia kapitału zakładowego będzie równa co najmniej 14.000.000 PLN 
(czternaście milionów złotych), a maksymalna liczba akcji, które zostaną wyemitowane, będzie równa co na-
jmniej 140.000.000 (sto czterdzieści milionów), z dniem prawa poboru przypadającym na dzień 22 czerwca 
2015 r. („Dzień Prawa Poboru”); oraz

(b)  warunku, o którym mowa w pkt 25 ppkt (iii) Wezwania, tj. podjęcia przez Walne Zgromadzenie, nie później niż 
w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów lub przedłużonego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 pkt 2 
Rozporządzenia okresu przyjmowania zapisów, uchwały o zmianie Dnia Prawa Poboru na datę przypadającą 
później, jeżeli Wzywający złoży wniosek o podjęcie takiej uchwały, oraz zgodnie z takim wnioskiem, lecz 
w każdym przypadku na datę przypadającą nie później niż na dzień 30 września 2015 r.

Na dzień niniejszego komunikatu Wezwanie pozostaje ogłoszone z zastrzeżeniem warunku określonego w pkt 6 
i 25 ppkt (i) Wezwania, który nie został spełniony.
Terminy pisane wielkimi literami, a niezdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znaczenie nadane im 
w Wezwaniu.
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