Aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2014 roku
do prospektu emisyjnego spółki DEKPOL S.A.
z siedzibą w Pinczynie
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014
roku
Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z faktem, iż w dniu 27 listopada 2014 roku
odbyło się posiedzenie przed Sądem Rejonowym w Wejherowie z zawezwania Emitenta
przeciwko Iwonie Okoniewskiej, Arkadiuszowi Okoniewskiemu, Wiolecie Okoniewskiej i
Dariuszowi Okoniewskiemu i sprawa nie została zakończona, wyznaczono kolejny termin
posiedzenia. Emitent powziął informację o powyższym zdarzeniu 27 listopada 2014 r. o
godzinie 15:30. W związku wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia sądowego i brakiem
zakończenia sprawy, w której nastąpiło zawezwanie do próby ugodowej, Emitent nadal nie
podjął decyzji o utworzeniu rezerwy na przeterminowane należności wynikające z roszczeń
zgłoszonych w sprawie.
Wobec powyższego do prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1
Było str. 246; pkt. XX.8.1, ppkt 3 zdanie ostatnie

Postępowanie jest w toku – termin posiedzenia wyznaczono na dzień 27 listopada
2014 roku.
Jest str. str. 246; pkt. XX.8.1 ppkt 3 zdanie ostatnie

Postępowanie jest w toku – termin posiedzenia wyznaczono na dzień 13 stycznia
2015 roku.

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji niniejszego Aneksu
Jednocześnie mając na uwadze treść art. 51 a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje się, że osoba która
złożyła zapis przed udostępnieniem niniejszego aneksu ma prawo uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu, przy czym oświadczenie takie należy złożyć w terminie 2 dni
roboczych od dnia opublikowania Aneksu tj. do dnia 15 grudnia 2014r., na piśmie, w
dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na papiery
wartościowe Emitenta.
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