
Harmonogram Publicznej Oferty Akcji Serii E: 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 

NewConnect Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do 

objęcia Akcji Serii E 

14 grudnia 2014 r. 

Dzień Prawa Poboru 17 grudnia 2015 r. 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 17 grudnia 2015 r. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, 

tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 
18 grudnia 2015 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w 

wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów 

Dodatkowych 

5 stycznia 2016 r. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w 

wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na 

zaproszenie Zarządu Emitenta 

15 stycznia 2016 r. 

Przydział Akcji Serii E 18 stycznia 2016 r. 

 

Zarząd podejmie decyzję o zmianie harmonogramu Oferty w porozumieniu z Oferującym,  

jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, bez podania przyczyny takiej 

decyzji. Informacja w powyższym zakresie, jeżeli będzie powodować zmianę treści  

Memorandum Informacyjnego lub Aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty lub 

wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku NewConnect niemająca charakteru 

wskazanego w art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości  

w formie Komunikatu Aktualizującego, w trybie określonym w art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie,  

tj. w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne najpóźniej w ostatnim dniu 

przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, określonym w planowanym harmonogramie Oferty. 

Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane  

(oraz odpowiednio stosownym przesunięciu pozostałych terminów). W przypadku wydłużenia 

któregoś z ww. terminów Oferty na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż  

w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. Wydłużony termin przyjmowania Zapisów nie może 

być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów. 

W przypadku skrócenia któregoś z tych pierwotnych terminów Oferty lub przełożenia go na okres 

wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji,  

nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście tego wcześniejszego terminu.  

Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, okres składania Zapisów nie może zostać skrócony. 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Serii E udostępniony zostanie  

Aneks do Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie, osoba, 

która złożyła Zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego 

zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie  



złożone w POK podmiotu przyjmującego Zapisy w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 

Aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.  

Emitent może dokonać przydziału Akcji serii E dopiero po upływie terminu do uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego przez inwestora Zapisu. W związku z tym w przypadku opublikowania Aneksu, 

którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo uchylenia się  

od skutków prawnych złożonego Zapisu przypadałaby później niż termin przydziału Akcji Oferowanych 

określony w harmonogramie, Emitent przekaże informacje o stosownej zmianie daty przydziału  

w formie Komunikatu Aktualizującego, w trybie określonym w art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie,  

tj. w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a w Aneksie wskaże datę,  

do której inwestorom przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu. 


