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Huta Stalowa Wola S.A. - kontrakty
▪

https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8405223,borsuk-wojsko-bwp-bojowy-woz-piechoty.html

▪

https://sztafeta.pl/2022/01/19/hsw-huta-stalowa-wola-zssw-30-borsuk/

▪

https://www.hsw.pl/aktualnosci/hsw-dostarczy-cztery-dodatkowe-nbpwp-borsuk/

PIT-RADWAR S.A. - kontrakty
▪

https://historia.org.pl/2022/04/18/pgz-zawarl-kontrakt-na-dostawe-elementow-zestawow-narew/

*Dostęp na dzień 09.05.2022
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Polska zbrojeniówka
▪

https://defence24.pl/polityka-obronna/kaczynski-3-proc-pkb-na-zbrojenia-juz-w-przyszlym-roku

▪

https://defence24.pl/polityka-obronna/jach-wiecej-pieniedzy-na-wojsko-potrzebujemy-sprzetu-teraz-a-nie-za-10lat-defence24-tv

▪

https://spidersweb.pl/bizblog/polska-zbrojeniowka-liczy-miliardy/

▪

https://zbiam.pl/pierwsze-zestawy-jak-dostarczone-do-wojska-polskiego/

▪

https://stooq.pl/n/?f=1486893

Perspektywy spółek zbrojeniowych na świecie
▪

https://strefainwestorow.pl/artykuly/gielda-usa/20220224/sektor-obronny-usa

▪

https://strefainwestorow.pl/artykuly/gielda-usa/20220422/spolki-zbrojeniowe-usa-saxo-bank

▪

https://www.parkiet.com/gospodarka-swiatowa/art35842571-sektor-zbrojeniowy-zarobi-wkrotce-miliardy-kim-sa-

liderzy-wzrostu
*Dostęp na dzień 09.05.2022

Nota prawna
Przedstawione odniesienia do materiałów prasowych stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym na potrzeby oferty wtórnej sprzedaży akcji Huta Stalowa
Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak
również nie mogą być traktowane jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując
niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej
(„Oferta Publiczna”) prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii)
inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia,
zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego
memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Q Securities nie gwarantuje kompletności, poprawności ani aktualności informacji zawartych we wskazanych materiałach prasowych, a także nie ponosi odpowiedzialności za zawartość
oraz dostępność tych materiałów.
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