Otrzymanie pozostałej części wpłaty na pokrycie ceny emisyjnej akcji serii J CCC S.A.

(Raport bieżący nr 35/2020)
14.05.2020 /Emitent/
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM
I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA,
BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA
TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI
POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE,
DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W
ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w
Polkowicach („Spółka”) informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 14 maja 2020 r. transakcji
sprzedaży przez spółkę Ultro S.à r.l („Ultro”) 2.062.535 istniejących notowanych akcji Spółki w ramach
transakcji pakietowych, w dniu 14 maja 2020 r. Ultro wpłaciła pozostałą część kwoty, tj. 76.313.795,00
zł, na pokrycie ceny emisyjnej 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J Spółki („Akcje Serii J”).
Tym samym w dniu 14 maja 2020 r. doszło do transakcji objęcia przez Ultro wszystkich Akcji Serii J,
będących przedmiotem oferty ich objęcia złożonej Ultro przez Spółkę na podstawie umowy objęcia Akcji
Serii J zawartej przez Ultro oraz Spółkę. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie wszystkich Akcji Serii
J zostały wniesione w całości.
WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17.1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu
przekazania istotnych informacji dotyczących emisji jej akcji. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden
sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których
mowa w niniejszym raporcie bieżącym („Akcje Plasowane”) i nie stanowi reklamy, ani materiału
promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji
Plasowanych, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy
pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Plasowanych. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza
publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji
Akcji Plasowanych, ich subskrypcji lub zakupu.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub
dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów,
gdzie publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodne z prawem. Niniejszy raport bieżący służy
wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani emisji ani zachęty do złożenia oferty
zakupu, nabycia lub objęcia akcji w kapitale Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii,
Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryce lub innych krajach lub jurysdykcjach. Niniejszy
raport bieżący nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych.
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Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych
obowiązujących w danej jurysdykcji.
Akcje Plasowane nie były ani nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach
wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) (“Amerykańska
Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w żadnym stanowym organie nadzoru nad rynkiem papierów
wartościowych ani w żadnym organie innych jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być
oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane,
bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z
Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub
zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i
zgodnych z właściwymi przepisami stanowego prawa papierów wartościowych i przepisami takiego
prawa obowiązującymi w innych jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Plasowane nie
uzyskały zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia ani rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), stanowych komisji papierów
wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani innych organów regulacyjnych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Żaden z tych organów nie dokonywał merytorycznej oceny ani zatwierdzenia
oferty Akcji Plasowanych. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, papiery wartościowe, o których mowa w
niniejszym raporcie bieżącym, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryce ani na rachunek lub na rzecz
obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki
Południowej Afryki i osób pochodzących z tych krajów.
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