Aneks do memorandum informacyjnego Bumech S.A.

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach i adresem 40-389 Katowice przy ul. Krakowskiej 191, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291379) („Emitent”, „Spółka” lub „Bumech”)

ANEKS NR 2
do memorandum informacyjnego BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Memorandum”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2014 roku
przygotowanego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym – rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000
(słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F”
o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach („ZWG”).
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z publikacją:
1. Przez Emitenta skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 30
września 2014 r.
2. Przez Spółkę Przejmowaną skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony
w dniu 30 września 2014 r.
Emitent niniejszym aneksem włącza do Memorandum informacyjnego poprzez odesłanie wskazane powyżej
skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta i Spółki Przejmowanej za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30
września 2014 r. („Raporty kwartalne” „Raporty okresowe”), opublikowane w dniu 14 listopada 2014 r.
Według oceny Emitenta w związku z opublikowaniem Raportów kwartalnych nie zaistniały zmiany w sytuacji
finansowej Emitenta i Spółki Przejmowanej istotnie odbiegające od tendencji i informacji w tym zakresie,
przedstawionych w Memorandum informacyjnym. Informacje finansowe przedstawione w Raportach kwartalnych
nie mają istotnego wpływu na ocenę Emitenta i Spółki Przejmowanej oraz ich papierów wartościowych.
Aktualizacja opisu sytuacji finansowej Emitenta i Spółki Przejmowanej o dane z Raportów kwartalnych nie
stanowiłaby dla inwestorów istotnej wartości dodanej oraz nie zawierałaby nowych informacji istotnych dla
podjęcia decyzji inwestycyjnych, ponieważ aktualizacja zawierałaby dane publicznie dostępne w opublikowanych
w dniu 14 listopada 2014 r. Raportach kwartalnych.
W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie danych zawartych w Raportach
kwartalnych do Memorandum informacyjnym poprzez odesłanie.
Aktualizacja nr 1
W pkt 8.1 Grupa Kapitałowa Bumech, po akapicie piątym, str. 117, dodaje się:
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za trzeci kwartał 2014 roku zostały załączone do niniejszego
Memorandum Informacyjnego przez odesłanie oraz dostępne jest na stronie internetowej Grupy Bumech
(www.bumech.pl).

Aktualizacja nr 2
W pkt 8.2 Grupa Kapitałowa ZWG, po akapicie ósmym, str. 129, dodaje się:
Skonsolidowane sprawozdania finansowe ZWG za trzeci kwartał 2014 roku zostało załączone do niniejszego
Memorandum Informacyjnego przez odesłanie oraz dostępne jest na stronie internetowej Grupy ZWG
(www.zwg.com.pl).
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Aktualizacja nr 3
W pkt 2.1 Ad) 2 po akapicie piątym, str. 58, dodaje się:
Według sprawozdania okresowego za III kwartał 2014 roku publikowanego przez Emitenta (tj. na dzień 30
września 2014 roku), wysokość kapitału zapasowego Emitenta nie uległa zmianie i wynosi również 65 188 193,67
zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote
i sześćdziesiąt siedem groszy).

