Warszawa, 12 grudnia 2017 r.
Informacja prasowa

Jacek i Elżbieta Tarczyńscy ogłaszają wezwanie na 100% akcji Tarczyński S.A. po 10,50 PLN
za akcję
W dniu dzisiejszym EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna, należąca do małżeństwa Elżbiety i
Jacka Tarczyńskich ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
Tarczyński S.A. Podmiotem nabywającym akcje będzie EJT sp. z o.o. Wzywający zamierza skupić do
6.000.000 akcji spółki, reprezentujących 41,82%* ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i
52,88% liczby akcji spółki Tarczyński S.A.
Tarczyński S.A. („Spółka”) to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin,
skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady
produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku Spółka zadebiutowała na
rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Podmiot Wzywający - EJT Investment S.à r.l. („Wzywający”) jest spółką inwestycyjną, należącą do
małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, posiadających 100% udziału w kapitale zakładowym. EJT
Investment S.à r.l. jest podmiotem dominującym wobec nabywającego - EJT sp. z o.o.
(„Nabywający”), w której posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
EJT Investment S.à r.l. jest podmiotem bezpośrednio dominującym i kontrolującym wobec spółki
Tarczyński S.A. Obecnie Wzywający posiada 4.346.936 akcji Spółki, stanowiących 38,31% liczby akcji
Spółki i uprawniających do wykonywania 7.346.936 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 51,21%
ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński S.A. Podmiot wzywający wraz z Elżbietą i Jackiem
Tarczyńskimi posiadają łącznie 5.346.936 akcji Spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji Spółki i
uprawniających do wykonywania 8.346.936 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 58,18% ogólnej
liczby głosów na WZ Tarczyński S.A.
EJT sp. z o.o. w chwili ogłoszenia wezwania nie posiada akcji spółki, a w wyniku wezwania zamierza
osiągnąć 41,82% ogólnej liczby głosów na WZ i 52,88% akcji Tarczyński S.A. Wzywający,
uwzględniając akcje Emitenta, należące bezpośrednio do niego, podmiotów od niego zależnych lub
dominujących, w wyniku wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta
oraz 100% liczby akcji Tarczyński S.A.
Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 10,50 PLN za jedną akcję Spółki. Oferowana cena akcji w
wezwaniu stanowi premię w wysokości 5,00% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich
dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie
wezwania, która wynosi 10,00 PLN oraz premię w wysokości 1,84% w porównaniu do średniej
arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 10,31 PLN.
W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia przynajmniej progu 90% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi,
Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Emitenta, a następnie wycofanie
Spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem

podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zniesienia dematerializacji akcji. Warunek
powinien się ziścić w terminie do 26 lutego 2018 r. włącznie. Wzywający nie przewiduje nabywania
akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.
„EJT Investment traktuje nabycie akcji Tarczyński S.A. jako długoterminową, rodzinną inwestycję
strategiczną. Celem wezwania ogłoszonego przez EJT jest skupienie akcji i zdjęcie spółki z GPW.
Spółka ma w planach intensyfikację wydatków inwestycyjnych i marketingowych związanych z
rozwojem nowych produktów, zwiększeniem mocy produkcyjnych, utrzymywaniem najwyższej jakości
wyrobów oraz ekspansją zagraniczną. Wynika to z potrzeby strategicznej ucieczki do przodu i
wzmacniania naszej pozycji konkurencyjnej. Inwestycje te będą prowadzone przy wykorzystaniu
finansowania zewnętrznego, okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi, a przez ten czas
wskaźniki zadłużenia mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy.
Odpowiedź w wezwaniu daje inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji, co w innym
przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na wyjątkowo niską płynność akcji spółki i system
notowań jednolitych (2 fixingi)” – mówi Dawid Tarczyński, Dyrektor EJT Investment S.à r.l.
Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz Domu
Maklerskiego BZ WBK. Zapisy na Akcje w Wezwaniu będą przyjmowane w dniach 30 stycznia - 28 lutego 2018.
*Wszystkie wielkości procentowe zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
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