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Zespół Elektrowni „Pątnów-Ad
damów-Konin
n” S.A.
(spółłka akcyjna z siedzibą
s
w Kooninie przy ul. Kazimierskiej
ej 45, 62-510 K
Konin
zareejestrowana w rejestrze przzedsiębiorców
w Krajowego Rejestru
R
Sądow
wego
pod nuumerem 00000
021374)

Informacja o ustaleniu cceny sprzedażży Akcji Sprzzedawanych,
ostaatecznej liczby Akcji Sprzeedawanych oferowanych
o
w ramach Offerty
oraz ostatecznej liczby
l
Akcji Sprzedawany
S
ych oferowan
nych poszczeg
gólnym kateggoriom inwesttorów
Niniejszaa informacja została
z
sporząd
dzona na podsstawie art. 54 ust. 3 Ustawy
y o Ofercie.
Terminy pisane wielkąą literą w niniejszym dokum
mencie zostały
y zdefiniowan
ne w Prospekccie w Rozdziaale „Skróty
i definicjee”.
Zgodnie z Prospektem, podaje się do
o publicznej w
wiadomości naastępującą infformację:
W dniuu 22 paźdzziernika 2012 roku Akkcjonariusz Sprzedający, w
Współkooordynatorami Oferty i po konsultacji z O
Oferującym ustalił:

uzgodnnieniu

 C
Cenę Sprzeddaży dla In
nwestorów IIndywidualny
ych oraz Cenę
C
Sprzeda
daży
IInstytucjonalnnych w wysok
kości 26,20 PL
LN za jedną Akcję
A
Sprzedaw
waną,

z

Globalnymi
G

dla

In
nwestorów



oostateczną liiczbę Akcji Sprzedawanyych oferowan
nych w ram
mach Oferty na 26.013.0
000 Akcji
S
Sprzedawanycch,



oostateczną licczbę Akcji Sp
przedawanychh oferowanycch: (i) Inwesttorom Indywiidualnym na 3.901.950
A
Akcji Sprzedaawanych orazz (ii) Inwestorrom Instytucjo
onalnym na 22.111.050
2
Akkcji Sprzedaw
wanych (w
ttym 443.101 Akcji
A
Sprzedaawanych oferoowanych Elek
ktrim S.A, Em
mbud sp. z o.o. i Polsat Media B.V.).

W związzku z tym, że
ż Inwestorzy
y Indywiduallni złożyli łąącznie zapisy na Akcje SSprzedawane w liczbie
stanowiąccej ponad 15%
% ostatecznej liczby Akcji S
Sprzedawanycch oferowanych w Ofercie,, zgodnie z Prrospektem,
nastąpi rredukcja zapiisów złożony
ych przez Inw
westorów Ind
dywidualnych zgodnie z zasadą Makssymalnego
Przydziałłu. Informacjaa o liczbie Akccji Sprzedawaanych stanowiiących Maksymalny Przydzział zostanie przekazana
p
do publiccznej wiadom
mości nie późźniej niż w dn
dniu zapisaniaa Akcji Sprzeedawanych naa rachunkach papierów
wartościoowych Inwestoorów Indywid
dualnych w foormie komunik
katu aktualizu
ującego do Proospektu w trybie art. 52
Ustawy o Ofercie.
Niniejszyy materiał w żaadnym przypa
adku nie stanoowi oferty ani zaproszenia,
z
jak
j również poodstaw podjęccia decyzji
w przedm
miocie inwestoowania w pap
piery wartoścciowe spółki Zespół
Z
Elektro
owni „Pątnów
w-Adamów-Ko
onin” S.A.
(„ZE PA
AK S.A.”). W szczególnoścci, niniejszy m
materiał nie stanowi
s
ofertyy kupna papieerów wartoścciowych w
Stanach Z
Zjednoczonychh Ameryki. Prrospekt emisyjjny („Prospek
kt”), sporządzzony w związkku z ofertą i ub
bieganiem
się o doppuszczenie akccji ZE PAK S.A.
S do obrotuu na Giełdzie Papierów Wartościowych
W
w Warszawiee, który w
dniu 8 paaździernika 2012
2
r. został zatwierdzonyy przez Komissję Nadzoru Finansowego,
F
, jest jedynym
m prawnie
wiążącym
m dokumentem
m zawierająccym informacj
cje o ZE PAK
K S.A. i pub
blicznej oferccie jej akcji w Polsce
(„Oferta”). W związkku z Ofertą i dopuszczenniem akcji ZE
Z PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościoowych w Warrszawie, Prosp
pekt udostępnniono na stron
nie internetow
wej ZE PAK SS.A. (zepak.com
m.pl) oraz
na stroniee internetowejj oferującego - Domu Makllerskiego PKO
O Banku Polskkiego (www.dm
dm.pkobp.pl).
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Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych,
ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium
albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na
podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of
1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub
jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu
przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie
jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w
jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią
rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji.
Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego komunikatu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w załączonym komunikacie nie
stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub
Japonii.
Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba
znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w
znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona
implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących
inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment
professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach
Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia
(wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli
otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do
Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie zostaną udostępnione wyłącznie
Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich
papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez
Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat lub jego
dowolną część ani się na niego powoływać.
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W imieniu Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.:

________________________________
Katarzyna Muszkat

Prezes Zarządu

________________________________
Anna Striżyk
Wiceprezes Zarządu
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W imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej:

________________________________
Paweł Tamborski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
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W imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO
Banku Polskiego w Warszawie:

________________________________
Bożena Kłopotowska
Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
________________________________
Piotr Rusiecki
Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
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