Warszawa, 08.01.2015 r.

Dekpol debiutuje na GPW
Prawa do akcji Dekpol S.A zadebiutowały 8 stycznia br. na Głównym Rynku Giełdy
Papierów Wartościowych. Na otwarciu notowań za jeden walor płacono 15 zł, czyli tyle ile
wynosiła cena emisyjna papierów w Ofercie Publicznej.
Dekpol zadebiutował 8 stycznia br. na GPW. Na otwarciu notowań za jeden walor płacono 15 zł, czyli
tyle samo ile wynosiła cena emisyjna papierów w ofercie publicznej.
W ramach pierwotnej oferty publicznej Dekpol przydzielił akcjonariuszom 1.952.549 nowo
emitowanych akcji serii B. Wartość oferty publicznej wyniosła łącznie blisko 30 mln zł brutto.
Inwestorom indywidualnym przydzielono 65.049 akcji serii B. Z kolei inwestorzy Instytucjonalni objęli
1.887.500 akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.
Po zakończeniu publicznej oferty kapitał spółki dzieli się na 8.362.549 akcji. Nowi akcjonariusze
posiadają łącznie 23,35% udziału w kapitale spółki, a 76,64% posiada Mariusz Tuchlin, prezes i
założyciel Dekpol S.A.
Środki pozyskane z emisji akcji, Dekpol planuje przeznaczyć na rozwój działalności operacyjnej
w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa,
działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.

***

Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych,
ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub
Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery
wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską
Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą
być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), jeśli nie zostaną
zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z
wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta
publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również
podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Dekpol S.A. („Spółka”). Prospekt
emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej
ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po
zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod
adresem http://www.dekpol.pl.

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 materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
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