
FAQ do wezwania na akcje ABC DATA S.A. 

 

1. Kto jest wzywającym do sprzedaży akcji ABC DATA S.A.? 

Wezwanie zostało ogłoszone wspólnie przez Grupę ALSO Holding oraz Grupę MCI, które 

działają poprzez podmioty zależne: Roseville Investments  i MCI Venture Project. Grupa ALSO 

Holding oferuje usługi na wszystkich poziomach ICT, od dystrybucji po wyspecjalizowane 

serwisy. Na europejskim rynku B2B w oparciu o trzy modele biznesowe "Supply, Solutions and 

as-a-Service" ALSO oferuje połączone usługi dystrybucyjne, logistyczne, finansowe, cyfrowe, IT 

i rozwiązania, w indywidualnie dopasowanych pakietach. Grupa ALSO obecna jest na 17 

europejskich rynkach a platforma Cloud Marketplace obsługuje partnerów w 65 krajach na 

całym świecie.  

 

2. Ile mam czasu, aby odpowiedzieć na wezwanie do sprzedaży? 

Na wezwanie do sprzedaży akcji ABC DATA S.A. można odpowiedzieć do 14 czerwca 2019 r. 

 

Rekomendujemy dokonanie zapisu na akcje w dogodnym dla Państwa terminie. Wszyscy 

inwestorzy będą traktowani jednakowo, bez względu na moment, w którym odpowiedzą na 

wezwanie pod warunkiem, ze zapiszą się w okresie przyjmowania zapisów. 

 

3. W jakiej cenie mogę sprzedać swoje akcje? 

Oferowana cena w wezwaniu za 1 akcję ABC DATA  S.A. wynosi 1,44 zł. 

 

4. Z kim mogę porozmawiać w razie wątpliwości dotyczących tego wezwania? 

Zapraszamy do kontaktu poprzez mail: wezwanie@also.com lub telefonicznie pod numerami: 

+48 61 856 46 50 lub +48 22 586 85 64 

 

5. Jakie koszty ponoszę w związku z odpowiedzią na wezwanie? 

Jeśli są Państwo klientami domu maklerskiego nie przyjmującego zapisów na sprzedaż akcji, to 

możecie ponieść koszty wystawienia świadectwa depozytowego przez swój dom maklerski 

(zgodnie z jego taryfą opłat). Od zrealizowanej transakcji sprzedaży akcji w wezwaniu ponosicie 

Państwo koszty prowizji określone w taryfie opłat Państwa domu maklerskiego. 

Z tytułu przyjęcia zapisów na sprzedaż akcji Santander Biuro Maklerskie przyjmujące takie 

zapisy nie pobiera dodatkowych opłat. 

 

6. Co w przypadku, gdy uzyskam świadectwo depozytowe, a nie złożę zapisu na sprzedaż akcji? 

W przypadku uzyskania świadectwa depozytowego, a nie złożenia, w terminie przyjmowania 

zapisów, zapisu na sprzedaż akcji (lub złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż wskazana w 

świadectwie depozytowym) akcje objęte takim świadectwem depozytowym pozostaną 

zablokowane do dnia zawarcia transakcji w ramach wezwania włącznie. 

 

7. Jak się dowiem, czy sprzedałem akcje w wezwaniu ? 
Wzywający podali już informację o osiągnięciu zastrzeżonego w wezwaniu (pkt. 6 wezwania) 
progu akcji w zebranych zapisach, po osiągnięciu którego wzywający zobowiązują się do 
nabycia akcji. Pozostały jeszcze do spełnienia warunki wskazane w pkt. 29 i 30 wezwania. 
Wzywający niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów zobowiązani są podać 
informację o spełnieniu tych warunków lub o decyzji o nabywaniu akcji mimo nie spełnienia 
tych warunków.  



Informacja o ilości akcji będących przedmiotem transakcji w ramach wezwania zostanie 
podana do agencji PAP przez Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie w dniu 
zawarcia transakcji. 

8. Kiedy otrzymam pieniądze jeśli wezwanie zakończy się sukcesem i moje akcje zostaną 
sprzedane?  

Terminy przyjmowania zapisów i rozliczeń transakcji zawartych w wezwaniu: 

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 14 czerwca 2019r.  

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 19 czerwca 2019r.  

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 25 czerwca 2019r. 

Akcjonariusz otrzyma pieniądze w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w trybie rozliczeń 
danego Domu Maklerskiego, gdzie akcjonariusz prowadzi rachunek. 

 

 


