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Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 17 września 2015 roku 

do PROSPEKTU EMISYJNEGO 

  

ADIUVO INVESTMENTS S. A. 

z siedzibą w Warszawie 

www.adiuvoinvestments.com 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2015 roku 

 

Terminy pisane wielką litera w niniejszym aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym spółki ADIUVO 

INVESTMENTS S. A. w rozdziale „Definicje i  skróty”. 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu Emisyjnego spółki ADIUVO INVESTMENTS S. A. został 

sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z warunkami Oferty opisanymi w Prospekcie (rozdział 20 Warunki Oferty, 20.2.3 Harmonogram Oferty 

Publicznej), podaje się do publicznej wiadomości informację o zmianie harmonogramu Oferty: 
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Było:  

16.09-23.09.2015 r.  Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej  

18-24.09.2015 r.  

(do godz. 15.00) 

Przyjmowanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu 

24.09.2015 r.  Podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych 

transzach oraz Ceny Akcji w poszczególnych transzach  

28.09.2015 r. Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

zapisu w związku z podaniem liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych 

transzach oraz Ceny w poszczególnych transzach  

25.-30.09.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej, w tym:  

do 29.09.2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na 

wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, 

którzy nie uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu  

do 30.09.2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na 

wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat 

innych Inwestorów Instytucjonalnych. 

30.09.2015 r. Przydział Akcji Oferowanych 

około 1 tygodnia od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym  

około 1 miesiąca od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych na rynku 

regulowanym  
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Jest:  

16.09-24.09.2015 r.  Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej  

18-25.09.2015 r.  

(do godz. 15.00) 

Przyjmowanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu 

25.09.2015 r.  Podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych 

transzach oraz Ceny Akcji w poszczególnych transzach  

29.09.2015 r. Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

zapisu w związku z podaniem liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych 

transzach oraz Ceny w poszczególnych transzach  

28.09-1.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej, w tym:  

do 30.09.2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na 

wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, 

którzy nie uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu  

do 1.10.2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na 

wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat 

innych Inwestorów Instytucjonalnych. 

1.10.2015 r. Przydział Akcji Oferowanych 

około 1 tygodnia od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym  

około 1 miesiąca od 

przydziału Akcji 

Oferowanych 

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych na rynku 

regulowanym  

 


