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Zmiana terminu, w którym może być wykonana opcja kupna dotycząca pośredniego 

nabycia pakietu akcji w Archicom S.A. 

Podstawa prawna w ESPI:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

 

Treść raportu: 
 
 

 

Zarząd spółki Archicom S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku Echo 

Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Echo”) zawarła aneks („Aneks”) do umowy 

opcji z dnia 22 kwietnia 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 

9/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. („Umowa Opcji”). Na podstawie Umowy Opcji Echo 

uprawniona jest do nabycia lub wskazania podmiotu, który nabędzie, od Pani Doroty 

Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Rafała Jarodzkiego wszystkich udziałów w kapitale 

zakładowym DRKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która posiada 2.132.964 akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących łącznie 8,31% kapitału zakładowego 

Emitenta, uprawniających łącznie do 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, stanowiących łącznie około 13,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta („Opcja Kupna”). Na mocy Aneksu, po zmianie, Echo może skorzystać z Opcji 

Kupna najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2023 r. Pozostałe warunki Umowy Opcji, o 

których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., 

pozostały bez zmian. 

 

  



 

Warsaw 12060583.2 

Amendment of the term of a call option relating to an indirect acquisition of a stake of shares in 
Archicom S.A. 
 
Current report no. 7/2023 dated 10 March 2023 
 
Legal grounds: Art. 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council 
on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European 
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC 
– inside information 
 
The Management Board of Archicom S.A. (“Issuer”) informs that on 10 March 2023 Echo Investment 
S.A. with its registered seat in Kielce (“Echo”) concluded and annex (“Annex”) to the option agreement 
dated 22 April 2021, which the Issuer announced in current report no. 9/2021 dated 17 February 2021 
(“Option Agreement”). Pursuant to the Option Agreement, Echo is entitled to acquire, or designate an 
entity to acquire, from Ms. Dorota Jarodzka-Śródka and Mr. Rafał Jarodzki all the shares in the share 
capital of DKRA sp. z o.o. with its registered seat in Wrocław, which holds 2,132,964 shares in the share 
capital of the Issuer with its registered seat in Wrocław, representing in aggregate 8,31% of the Issuer’s 
share capital and carrying 4,246,578 votes at the Issuer’s general meeting, representing in aggregate 
approx. 13.32% of the total number of votes in the Issuer (“Call Option”). Pursuant to the Annex, 
following the amendment, Echo may exercise the Call Option no later than on 18 April 2023. Other 
Option Agreement’s terms and conditions, of which the Issuer informed in current report no. 9/2021 
dated 17 February 2021, remain unchanged. 
 

 
 
 
 


