Toruń, 20 stycznia 2017r.

Akcjonariusze
PROSPER S.A. w Warszawie

Szanowni Państwo,
W związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem o możliwość sprzedaży
posiadanych akcji na okaziciela PROSPER S.A. w Warszawie, Zarząd NEUCA S.A. w
Toruniu informuje o możliwości odkupienia akcji będących Państwa własnością.
Cena odkupu wynosić będzie 12,00 zł (dwanaście złotych 00/100) za jedną akcję,
termin zapłaty na rachunek bankowy zbywcy – 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży
akcji i przeniesienia na kupującego posiadania dokumentu akcji na okaziciela.
Zawarcie umowy sprzedaży akcji wymaga podpisania umowy oraz przeniesienia
posiadania dokumentu akcji na okaziciela. W załączeniu wzór umowy sprzedaży akcji, który
należy uzupełnić w miejscach nie wypełnionych, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, a
następnie w dwóch egzemplarzach dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką pocztową
poleconą lub pocztą kurierską wg zasad opisanych poniżej. Do podpisanej umowy należy
dołączyć posiadany odcinek zbiorowy akcji PROSPER S.A. będący przedmiotem
umowy, lub pisemną dyspozycję wydania go z depozytu, jeśli do tej pory nie odebrano
dokumentu akcji.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa procesowi przekazania
akcji na okaziciela oraz wygodę Akcjonariuszy, Zarząd proponuje Państwu osobiste zawarcie
umowy i przekazanie akcji w następujących miejscach i terminach:
- w dniu 15 lutego 2017r. (środa) w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie depozytariusza
NEUCA S.A. w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, informacja o sali w recepcji.
W przypadku braku możliwości osobistego zawarcia umowy i przekazania
dokumentów akcji w ww. terminie, podpisane umowy wraz z dokumentem akcji (lub
podpisaną własnoręcznie pisemną dyspozycją wydania ich z depozytu, jeśli do tej pory nie
odebrano dokumentów akcji) należy przesłać do Biura Obsługi Prawnej NEUCA S.A., ul.
Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń. Ostateczny termin na dostarczenie podpisanych umów
oraz akcji upływa z dniem 31 marca 2017r. (decyduje data wpływu do Spółki).
W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z r.pr. Marcinem
Gajewskim, Biuro Obsługi Prawnej, nr tel. (56) 66-94-161 lub adres e-mail
marcing@neuca.pl

