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W prospekcie wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Na stronie 11 prospektu 
 
Było:  
 
Podział Oferty na transze i 
przesunięcia między transzami 

Akcje Oferowane podzielone są na dwie transze: 
• Transza Indywidualna – obejmująca 2.650.000 Akcji 

Oferowanych, przeznaczona dla Inwestorów 
Indywidualnych, i 

• Transza Instytucjonalna – obejmująca pozostałe 
18.555.144 Akcje Oferowane, w tym do 2.765.888 
Akcji Sprzedawanych, oferowanych w ramach Opcji 
Dodatkowego Przydziału, przeznaczona dla 
Inwestorów Instytucjonalnych. 

Spółka i Wprowadzający, po konsultacji z Menedżerami 
Oferty, mogą po zakończeniu Okresu Zapisów, lecz przed 
ogłoszeniem Ceny Oferty i liczby Akcji Oferowanych 
przydzielonych inwestorom, dokonać przesunięcia Akcji 
Oferowanych pomiędzy transzami, o ile Akcje Oferowane nie 
zostaną objęte zapisami w danej transzy po cenie nie wyższej 
niż Cena Oferty. 

 

Jest: 

Podział Oferty na transze i 
przesunięcia między transzami 

Akcje Oferowane podzielone są na dwie transze: 
• Transza Indywidualna – obejmująca 2.650.000 Akcji 

Oferowanych, przeznaczona dla Inwestorów 
Indywidualnych, i 

• Transza Instytucjonalna – obejmująca pozostałe 
18.555.144 Akcje Oferowane, w tym do 2.765.888 
Akcji Sprzedawanych, oferowanych w ramach Opcji 
Dodatkowego Przydziału, przeznaczona dla 
Inwestorów Instytucjonalnych. 

Spółka i Wprowadzający, po konsultacji z Menedżerami 
Oferty, mogą po zakończeniu Okresu Zapisów, lecz przed 
ogłoszeniem Ceny Oferty i liczby Akcji Oferowanych 
przydzielonych inwestorom, dokonać przesunięcia pomiędzy 
transzami Akcji Oferowanych, które nie zostały  w danej 
transzy objęte zapisami po cenie równej lub większej Cenie 
Oferty.  

 
2. Na stronie 150 prospektu 
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Było:  

„Akcje Oferowane podzielone są na dwie transze: 

• Transza Indywidualna – obejmująca 2,650,000 Akcji Oferowanych, przeznaczona dla Inwestorów 
 Indywidualnych, i 

• Transza Instytucjonalna – obejmująca pozostałe 18.555.144 Akcje Oferowane, w tym do 2.765.888 
 Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału, przeznaczona dla 
 Inwestorów Instytucjonalnych. 

Spółka i Wprowadzający, po konsultacji z Menedżerami Oferty, mogą po zakończeniu Okresu Zapisów, lecz 
przed ogłoszeniem Ceny Oferty i liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom, dokonać przesunięcia 
Akcji Oferowanych pomiędzy transzami, o ile Akcje Oferowane nie zostaną objęte zapisami w danej transzy po 
cenie nie wyższej niż Cena Oferty. Informacja o ewentualnym przesunięciu Akcji Oferowanych pomiędzy 
transzami zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób co Prospekt, a ponadto w trybie 
określonym w artykule 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Wszyscy inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinni 
zapoznać się z właściwymi przepisami obowiązującymi w krajach, w których zamieszkują lub mają siedzibę.” 

 

Jest: 

„Akcje Oferowane podzielone są na dwie transze: 

• Transza Indywidualna – obejmująca 2,650,000 Akcji Oferowanych, przeznaczona dla Inwestorów 
 Indywidualnych, i 

• Transza Instytucjonalna – obejmująca pozostałe 18.555.144 Akcje Oferowane, w tym do 2.765.888 
 Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału, przeznaczona dla 
 Inwestorów Instytucjonalnych. 

Spółka i Wprowadzający, po konsultacji z Menedżerami Oferty, mogą po zakończeniu Okresu Zapisów, lecz 
przed ogłoszeniem Ceny Oferty i liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom, dokonać przesunięcia 
pomiędzy transzami Akcji Oferowanych, które nie zostały  w danej transzy objęte zapisami po cenie równej lub 
większej Cenie Oferty. Informacja o ewentualnym przesunięciu Akcji Oferowanych pomiędzy transzami 
zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób co Prospekt, a ponadto w trybie określonym w 
artykule 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Wszyscy inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinni 
zapoznać się z właściwymi przepisami obowiązującymi w krajach, w których zamieszkują lub mają siedzibę.” 

 
3. Na stronie 158 prospektu 

 
Było:  

“Spółka zobowiązała się do opłacenia prowizji i kosztów związanych z wprowadzeniem Akcji do notowań na 
GPW oraz z plasowaniem Akcji Oferowanych, przy czym inwestorzy sami poniosą koszty związane z oceną 
warunków i udziałem w niniejszej Ofercie.“ 
 
Jest: 

“Spółka zobowiązała się do opłacenia kosztów związanych z wprowadzeniem Akcji do notowań na GPW oraz z 
plasowaniem Akcji Oferowanych, przy czym inwestorzy sami poniosą koszty związane z oceną warunków i 
udziałem w niniejszej Ofercie.“ 


