
NIE PODLEGA PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU W STANACH ZJEDNOCZONYCH, 

KANADZIE, JAPONII ORAZ AUSTRALII. 

 

   
   

 

 

 

Peixin International Group N.V. 
(spółka akcyjna (naamloze vennootschap) utworzona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą Amsterdamie, Holandia) 

 

Oferta do 4.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 EUR każda i dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do 16.000.000 

Akcji 

 

 

USTALENIE CENY EMISYJNEJ I OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH 
 

 

 

Niniejsze ogłoszenie dokonywane jest w związku z prospektem dotyczącym oferty do 4.000.000 akcji Peixin 

International Group N.V. („Spółka”) o wartości nominalnej 1 EUR każda i dopuszczenia do obrotu na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do 16.000.000 akcji Spółki, zatwierdzonym dnia 17 

września 2013 r. przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiele 

Markten) („Prospekt”).   

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie. 

 

Spółka zawiadamia niniejszym, że w porozumieniu z Głównym Menedżerem Oferty ustaliła, co następuje: 

 

- ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 1.000.000, w tym ostateczna liczba Akcji Oferowanych 

przeznaczonych dla Inwestorów Indywidualnych wynosi 200.000. 

 

- Cena Emisyjna Akcji Oferowanej wynosi 16 PLN. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny a jego publikacja stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych Peixin International Group N.V. („Spółka”). 

Niniejszy materiał w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt („Prospekt”) 

przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie wraz z wraz z polskim tłumaczeniem podsumowania Prospektu jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie 

publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka udostępniła Prospekt wraz z polskim tłumaczeniem podsumowania Prospektu na swojej stronie 

internetowej www.peixin.com jak również na stronie internetowej agenta oferującego www.dm.pkobp.pl. 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium 

Stanów Zjednoczonych po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (“Amerykańska Ustawa o Papierach 

Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe, 

o których mowa w niniejszych materiałach nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani nie są oferowane 

publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych. 

 

Na mocy niniejszego komunikatu ani w związku z nim nie jest składana żadna oferta ani propozycja nabycia papierów wartościowych Spółki. Każda taka oferta może być 

złożona wyłącznie w formie Prospektu, po (i) jego zatwierdzeniu przez AFM (Autoriteit Financiële Markten), właściwy organ nadzoru w Holandii (ii) po przekazaniu 

zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE przez AFM do KNF (Komisji Nadzoru Finansowego), właściwego polskiego organu nadzoru, dokumentu notyfikującego 

potwierdzającego zatwierdzenie prospektu przez AFM, (iii) opublikowaniu zgodnie z polskim prawem w związku z ofertą publiczną w Polsce, wraz z polskim tłumaczeniem 

podsumowania prospektu (oba te dokumenty z uzupełnieniami lub zmianami) w każdym wypadku osobom uprawnionym do otrzymania i polegania na treści tych 

dokumentów zgodnie z ich odpowiednimi warunkami. 

 

Niniejszy komunikat jest przeznaczony w Zjednoczonym Królestwie jedynie dla osób, które (i) posiadają profesjonalne doświadczenie w inwestowaniu i które spełniają 

wymogi artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) - (Financial 

Promotion) Order 2005)("Ustawa"), lub (ii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto (high net worth) oraz innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem 

przekazany, spełniających kryteria określone w artykule 49(2)(a) - (d) Ustawy (osoby te będą łącznie nazywane “Osobami Uprawnionymi”). Osoby, które nie są Osobami 

Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawartą w nim treść, ani na nim polegać. Ewentualne inwestycje lub działalność 

inwestycyjna, których dotyczy wymienione oświadczenie, są dostępne wyłącznie dla Osób Uprawnionych i będą oferowane wyłącznie takim osobom. Osoby dystrybuujące 

niniejszy komunikat muszą upewnić się, iż jest to zgodne z prawem.  

http://www.peixin.com/
http://www.dm.pkobp.pl/

