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Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ASBISc Enterprises PLC zatwierdzonego Decyzją Komisji 
Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/132/23/07  

 

W prospekcie wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Na stronie 13 prospektu 

 
Było:  
 
Ograniczenie zbywalności Akcji Spółka i każdy z Wprowadzających, za wyjątkiem Maizuri 

Enterprises Ltd i Alpha Ventures S.A., posiadających ponad 
1% akcji Spółki zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od 
Dnia Zamknięcia nie będą – bez uprzedniej pisemnej zgody 
Globalnego Koordynatora, której wydanie nie będzie 
bezzasadnie wstrzymywane – proponować ani w inny sposób 
wspierać sprzedaży posiadanych przez nich akcji, ogłaszać 
zamiaru oferowania nowych akcji oraz/lub emisji papierów 
wartościowych zamiennych na akcje lub papierów 
wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób dają prawo 
nabycia akcji ani zawierać żadnych transakcji (w tym 
transakcji na instrumentach pochodnych), których skutek 
ekonomiczny byłby podobny do skutku, jaki miałaby sprzedaż 
posiadanych przez nich akcji. 
 
W odniesieniu do Maizuri Enterprises Ltd i Alpha Ventures 
SA, zobowiązanie do niezbywania akcji opisane powyżej 
obejmuje okres sześciu miesięcy od Dnia Zamknięcia i ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy liczba Akcji Sprzedawanych, 
posiadanych przez Maizuri Enterprises Ltd i Alpha Ventures 
SA po zakończeniu Oferty miałaby przekroczyć 20% 
całkowitej liczby Akcji Sprzedawanych posiadanych przez te 
podmioty przed rozpoczęciem Oferty. 
 
Wprowadzający, którzy podjęli wyżej opisane zobowiązania 
posiadają obecnie łącznie 90,6% akcji Spółki. 

 
Jest: 
 
Ograniczenie zbywalności Akcji Spółka i każdy z Wprowadzających, za wyjątkiem Maizuri 

Enterprises Ltd i Alpha Ventures S.A., posiadających ponad 
1% akcji Spółki zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od 
Dnia Zamknięcia nie będą – bez uprzedniej pisemnej zgody 
Globalnego Koordynatora, której wydanie nie będzie 
bezzasadnie wstrzymywane – proponować ani w inny sposób 
wspierać sprzedaży posiadanych przez nich akcji, ogłaszać 
zamiaru oferowania nowych akcji oraz/lub emisji papierów 
wartościowych zamiennych na akcje lub papierów 



wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób dają prawo 
nabycia akcji ani zawierać żadnych transakcji (w tym 
transakcji na instrumentach pochodnych), których skutek 
ekonomiczny byłby podobny do skutku, jaki miałaby sprzedaż 
posiadanych przez nich akcji. 
 
W odniesieniu do Maizuri Enterprises Ltd i Alpha Ventures 
SA, zobowiązanie do niezbywania akcji opisane powyżej 
obejmuje okres dwunastu miesięcy od Dnia Zamknięcia i ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy liczba Akcji Sprzedawanych, 
posiadanych przez Maizuri Enterprises Ltd i Alpha Ventures 
SA po zakończeniu Oferty miałaby przekroczyć 20% 
całkowitej liczby Akcji Sprzedawanych posiadanych przez te 
podmioty przed rozpoczęciem Oferty. 
 
Wprowadzający, którzy podjęli wyżej opisane zobowiązania 
posiadają obecnie łącznie 90,6% akcji Spółki. 

 
 

2. Na stronie 143 prospektu 
 

Było:  
 
„Maizuri Enterprises Ltd i Alpha Ventures SA, posiadający na dzień Prospektu odpowiednio 4.800.000 i 
3.200.000 Akcji Sprzedawanych (stanowiących razem 16,7% kapitału zakładowego Spółki) oferują do 
sprzedaży wszystkie posiadane Akcje Sprzedawane. W odniesieniu do tych podmiotów zobowiązanie do 
niezbywania akcji opisane w poprzednim paragrafie obejmuje okres sześciu miesięcy od Dnia Zamknięcia i ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy liczba Akcji Sprzedawanych, posiadanych przez Maizuri Enterprises Ltd i Alpha 
Ventures SA po zakończeniu Oferty miałaby przekroczyć 20% całkowitej liczby Akcji Sprzedawanych 
posiadanych przez te podmioty przed rozpoczęciem Oferty, to znaczy odpowiednio 960.000 i 640.000 akcji.” 
 
 Jest: 
 
„Maizuri Enterprises Ltd i Alpha Ventures SA, posiadający na dzień Prospektu odpowiednio 4.800.000 i 
3.200.000 Akcji Sprzedawanych (stanowiących razem 16,7% kapitału zakładowego Spółki) oferują do 
sprzedaży wszystkie posiadane Akcje Sprzedawane. W odniesieniu do tych podmiotów zobowiązanie do 
niezbywania akcji opisane w poprzednim paragrafie obejmuje okres dwunastu miesięcy od Dnia Zamknięcia i 
ma zastosowanie tylko wtedy, gdy liczba Akcji Sprzedawanych, posiadanych przez Maizuri Enterprises Ltd i 
Alpha Ventures SA po zakończeniu Oferty miałaby przekroczyć 20% całkowitej liczby Akcji Sprzedawanych 
posiadanych przez te podmioty przed rozpoczęciem Oferty, to znaczy odpowiednio 960.000 i 640.000 akcji.” 
 

 

 
  

  
 


