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PROCEDURA ZGŁASZANIA AKCJI SERII F

Celem objęcia wnioskiem o wprowadzenie do obrotu

Platynowe Inwestycje SE

Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, ul. Aleja Marszałka Józefa
Piłsudskiego 35 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000734433 (Spółka) niniejszym przyjmuje następujące zasady
określenia akcjonariuszy i liczby akcji serii F Spółki podlegających objęciu
wnioskiem o wprowadzeniu do obrotu. Określona niniejszym dokumentem
procedura uwzględnia postanowienia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Platynowe Inwestycje SE z dnia 14 stycznia 2020r. raz wymogi
postawione przez Giełdę PapierówWartościowych wWarszawie S.A.

Określona niniejszym dokumentem procedura (Procedura) ma na celu określenie
akcjonariuszy Spółki oraz liczby posiadanych przez akcjonariuszy akcji celem
objęcia ich przez Spółkę wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku
Regulowanym GPW S.A.

1. Spółka zamierza dokonać wprowadzenia do obrotu na rynku
Regulowanym GPW S.A. nie więcej niż 283.288 akcji w trybie
przewidzianym w art. 1ust. 5 lit.a) Rozporządzenia PE i Rady ( UE )
2017/1129 z dnia 14.06.2017

2. Wnioskiem o wprowadzenie do obrotu objęte zostaną będą akcje serii F
Spółki w liczbie do 283.288 (Akcje).

3. Określenie akcjonariuszy oraz liczby posiadanych przez tych akcjonariuszy
Akcji, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu będzie
następowało na podstawie prawidłowo złożonych przez akcjonariuszy
wniosków.

4. Akcjonariusze zainteresowani wprowadzeniem posiadanych przez nich
Akcji do obrotu zobowiązani będą do złożenia w spółce prawidłowo
wypełnionego wniosku na opublikowanym przez Spółkę formularzu, który
dostępny będzie również na stronie internetowej Spółki.

5. Do wniosku Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dowód posiadania
Akcji w ilości wskazanej we wniosku w postaci wyciągu z rachunku
papierów wartościowych z widocznym numerem rachunku oraz danymi
posiadacza .

6. Akcjonariusze składający Wniosek zobowiązują się do nie zbywania
posiadanych Akcji w liczbie objętej Wnioskiem do zakończenia procedury,
pod rygorem utraty prawa wprowadzenia akcji.
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7. Spółka będzie przyjmowała Wnioski w formie elektronicznej wraz ze
skanem dowodu posiadania akcji objętych Wnioskiem pod adresem e-mail
biuro@platyn.pl najpóźniej do dnia 14.08.2020r.

8. Uchybienie terminowi wskazanemu w niniejszym punkcie będzie
uznawane za rezygnację z udziału w procedurze.

9. Wnioski w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie
przez Akcjonariuszy objętej Wnioskiem ilości Akcji powinny zostać złożone
w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty: adres siedziby ul. Aleja
Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock, w terminie do dnia
31.08.2020r. przy czym za dochowanie terminu uznaje się wpływ
dokumentów do siedziby Spółki w dniu 31.08.2020r. a nie datę nadania.
Uchybienie terminowi wskazanemu w niniejszym punkcie będzie
uznawane ze rezygnację z udziału w procedurze.

10. Na podstawie prawidłowo wypełnionych Wniosków złożonych w terminie oraz
zawierających odpowiedni dowód posiadania przez akcjonariusza akcji
serii F Zarząd określi krąg akcjonariuszy oraz liczbę akcji nie większą niż
283.288. Celem zapewnienia realizacji zasady pierwszeństwa
wprowadzania akcji akcjonariuszy mniejszościowych do obrotu,
postanawia się, że zgłoszone do wprowadzenia akcje przez akcjonariuszy
posiadających akcje reprezentujące więcej niż 5 % ogólnej liczby akcji
oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu nie będą łącznie przekraczały 20%
liczby akcji przeznaczonych do wprowadzenia w ramach Procedury.

11. Jeżeli łączna liczba Akcji zgłoszonych przez Akcjonariuszy wyniesie nie
więcej niż maksymalna liczba wprowadzanych Akcji, wówczas wszystkie
akcje objęte Wnioskami Akcjonariuszy zostaną objęte Wnioskiem o
wprowadzenie do obrotu. Jeżeli łączna liczba Akcji zgłoszonych przez
Akcjonariuszy wyniesie więcej niż maksymalna liczba wprowadzanych
Akcji, Zarząd dokona redukcji zapisów. Redukcja zapisów zostanie
dokonana na zasadzie redukcji proporcjonalnej.

12. O wyniku przeprowadzonej redukcji oraz liczbie Akcji, podlegającej
wprowadzeniu Zarząd poinformuje Akcjonariuszy w drodze zbiorczego e-
mail zawierającego liczbę Akcji poszczególnych Akcjonariuszy
przypadających na poszczególne rachunki papierów wartościowych bez
wskazania imienia i nazwiska ani innych danych identyfikujących, na co
Akcjonariusze wyrażają zgodę.

13. W terminie 14 dni od dnia rozesłania informacji o której mowa w ust. 12
Akcjonariusze, których akcje będą podlegały wprowadzeniu zgodnie z tą
informacją, zobowiązani są pozyskać z Domu Maklerskiego prowadzącego
ich rachunek papierów wartościowych świadectwo depozytowe (w
rozumieniu art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)
obejmujące liczbę akcji, która została wskazana w informacji o której
mowa w pkt. 12, jednocześnie Akcjonariusz zobowiązuje dokonać blokady
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tych akcji pod procedurę: asymilacji akcji i wprowadzenia do obrotu na
okres nie krótszy niż do dnia 30.09.2021r.

14. W przypadku przedstawienia przez Akcjonariusza świadectwa
depozytowego obejmującego liczbę Akcji inną niż wskazana w pkt. 12,
Zarząd będzie uprawniony do pominięcia Akcjonariusza w dalszej
procedurze i przydzielić zwolnioną liczbę Akcji innemu akcjonariuszowi
wybranemu przez Zarząd, przy czym pierwszeństwo będzie przysługiwało
akcjonariuszom mniejszościowym (akcjonariusze posiadający łącznie
liczbę akcji Spółki reprezentujących mniej niż 5% ogólnej liczby akcji i
głosów na Walnym Zgromadzeniu)..

15. Akcjonariusze zobowiązują się świadectwo depozytowe o którym mowa w
ust. 12 dostarczyć do Spółki drogą elektroniczną na adres email Spółki
biuro@platyn.pl w terminie 14 dni od dnia rozesłania przez Spółkę
informacji o której mowa w pkt. 12 , oraz w oryginale w terminie 21 dni od
dnia rozesłania informacji o której mowa w pkt. 12 , do siedziby Spółki lub
za pośrednictwem poczty: adres siedziby ul. Aleja Marszałka Józefa
Piłsudskiego 35, 09-407 Płock. Przy czym za dochowanie terminu uznaje
się wpływ dokumentów do siedziby Spółki a nie datę nadania.
Uchybienie terminowi wskazanemu w niniejszym punkcie będzie
uznawane ze rezygnację z udziału w procedurze, w takim przypadku zapisy
ust. 14 stosuje się odpowiednio.

16. Na bazie przekazanych przez Akcjonariuszy świadectw depozytowych oraz
blokady Akcji Zarząd rozpocznie procedurę asymilacji Akcji wytypowanych
w ramach niniejszej Procedury Akcjonariuszy oraz wprowadzenia do
obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

17. Zarząd Spółki uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Procedury oraz
wprowadzenia Akcji do obrotu w każdej chwili bez podania przyczyny.

18. Zarząd Spółki uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszej
Procedury w tym jej uchylenia w całości w każdym czasie.

19. Akcjonariusz biorąc udział w niniejszej Procedurze oświadcza, że:
a. zapoznał się z niniejszą Procedurą wyraża zgodę na jej

postanowienia,
b. że przyjmuje do wiadomości, że nieprawidłowa realizacja przez

niego poszczególnych etapów niniejszej procedury upoważniać
będzie Zarząd Spółki do pominięcia jego Wniosku,

c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych
osobowych wskazanych we Wniosku w zakresie niezbędnym dla
realizacji postanowień niniejszej Procedury,

d. nie będą mu przysługiwały wobec Spółki jakiekolwiek roszczenia w
przypadku niedopuszczenia Akcji do obrotu niezależnie do
przyczyny,

e. nie będą mu przysługiwały wobec Spółki jakiekolwiek roszczenia w
przypadku odrzucenia lub pominięcia jego Wniosku przez Spółkę
niezależnie od przyczyny,
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f. ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszej Procedurze
we własnym zakresie.

20. Niniejsza procedura nie przewiduje postępowania reklamacyjnego na co
Akcjonariusze biorąc w niej udział wyrażają zgodę.

Zarząd


