
KOMUNIKAT AKTUALIZUJACY NR 2

z dnia 06 marca 2020 roku

do Dokumentu lnformacyjnego sporzadzonego w zwiazku z Oferta Publiczna Obligacji serii C
emitowanych przez Polsoja spólka z ograniczona odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie

sporzadzony w zwiazku z Oferta Publiczna 2.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii C o wartošci
nominalnej 1.000 zlotych každa i cenie emisyjnej jednej Obligacji równiej wartošci nominalnej i

wynoszacej 1.000 zlotych.

Niniejszy Komunikat Aktualizujacy zostat sporzadzony na  podstawie art.  37b ust.  9  ustawy z dnia  29
Iipca   2005   r.   o   ofercie   publicznej   i   warunkach   wprowadzania  .instrumentów   finansowych   do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spótkach publicznych (Dz.  U. z 2019 r. poz. 623,1655,1798,
2217), zgodnie z Uchwata Zarzadu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji

w zwiazku ze zmiana harmonogramu emisji Obligacji serii C.

Terminy pisane wielka litera w niniejszym komunikacie maja znaczenie nadane im w Warunkach Emisji

Obligacji serii C udostepnionych do publicznej wiadomošci w formie elektronicznej w dniu 22 stycznia

2020 roku  i zamieszczonych  na stronach  internetowych  Emitenta  (www.polsoja.pl) oraz Oferujacego

(www.ventusam.pl).

W   dokumentach   emisji   stanowiacych   zataczniki   do   Dokumentu   lnformacyjnego   dokonuje   sie
nastepujacych zmian:

ZMIANA nr 1___     _          _

Strona 8, czešé 6 -Zapisy oraz przydziat Obligacji i rozliczenie wptat, pkt 6,1. WEO

Dotychczasowa trešé w brzmieniu:

6.1.Zapisy w ofercie publicznej bedq przyjmowane od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 27 Iutego

2020  roku  za  pošrednictwem  Domu  Maklerskiego  Ventus  Asset  Management  S.A.,  który

pelni funkcje Oferujqcego.

Zastepuje sie trešcia nastepujaca:

6.1.Zapisy w ofercie publicznej bedq przyjmowane od dn.ia 22 stycznia 2020 r. do dnia 26 marca
2020  roku  za  pošrednictwem  Domu  Maklerskiego  Ventus  Asset  Management S.A.,  który

pelni funkcje Oferujqcego.

ZMIANA nr 2___                __

Strona 8, czešé 6 -Zapisy oraz przydziat Obligacji i rozliczenie wptat, p,kt 6.6. WEO

Dotychczasowa trešč w brzmieniu:

6.6.Najpóžniej  do  dnia  27  Iutego  2020  roku  („Dzieň  Wplaty"),  Inwestor  zobowiqzany  jest



dokonač   wplaty   na   rzecz   Emitenta,   na   pokrycie   subskrybowanych   Obligacji   kwoty
stanowiqcej  iloczyn Ceny Emisyjnej  i  liczby przydzielonych  mu Obligacji..  Wplata dokonana

bedzie  z  rachunku  prowadzonego  na  rzecz  lnwestora  přzez  bank  krajowy  na  rachunek
bankowy Oferujqcego o numerze: 78 2160 0003 2000 1627 4723 0001  prowadzony przez
Toyota bank Polska S.A., przy czym za dzieň, kiedy wplata nastqpila, uwaža sie dzieň uznania
rachunku Oferujqcego. W przypadku dokonania wptaty (uznania rachunku Oferujqcego) w
dniu przed Dniem Wplaty dzieň ten bedzie uznany za Dzieň Dokonania Wplaty.

Zastepuje sie trešcia nastepujaca:

6.6.Najpóžniej  do  dnia  27  marca  2020  roku  (,,Dzieň  Wplaty"),  Inwestor  zobowiqzany  jest
dokonač   wplaty   na   rzecz   Emitenta,   na   pokrycie   subskrybowanych   Obligacji   kwoty
stanowiqcej  iloczyn  Ceny  Emisyjnej  i  liczby  przydzielonych  mu  Obligacji.  Wplata  dokonana

bedzie  z  rachunku  prowadzonego  na  rzecz  lnwestora  przez  bank  krajowy  na  rachunek

bankowy Oferujqcego o numerze: 78 2160 0003 2000 1627 4723 0001  prowadzony przez
Toyota bank Polska S.A., przy czym za dzieň, kiedy wplata nastqpila, uwaža sie dzieň uznania
rachunku Oferujqcego. W przypadku dokonania wplaty (uznania  rachunku Oferujqcego) w

dniu przed Dniem Wplaty dzieň ten bedzie uznany za Dzieň ,Dokonania Wplaty.

ZMIANA nr 3__                 1_ _

Strona 8, czešé 6 -Zapisy oraz przydziat Obligacji i rozliczenie wptat, pkt 6.7. WEO

Dotychczasowa trešé w brzmieniu:

6.7. W dniu 28 Iuty 2020 r. (,,Dzieň Przydzialu'') Emitent podejmie uchwale o przydziale Obligacji

na rzecz lnwestorów. W przypadku subskrybowania i optacenia  przez lnwestorów Obligacji
w  liczb.ie  co  najmn.iej  równej  maksymalnej  liczbie  oferowanych  Obligacji  Emitent  može

dokonač przydziafu przed dniem 28 Iuty 2020 r.

Zastepuje sie trešcia nastepujaca:

6.7.W  dniu  27  marzec  2020  r.  (,,Dz.ieň  Przydz.ialu'')  Emitent  podejmie  uchwale  o  przydziale
Obligacji na rzecz lnwestorów. W przypadku subskrybowani.a i oplacenia przez lnwestorów
ob|igacj., w  |iczbie co  najmniej  równej  maksyma,nej  ,iczbié  oferowanych  ob,igacji  Emitent
može dokonač przydziatu przed dniem 27 marzec 2020 r.

ZMIANA nr 4_____1                                ___

Strona 8-9, czešé 6 -Zapisy oraz przydziat Obligacji i rozliczenie wptat, pkt 6.8. WE0

Dotychczasowa trešč w brzmieniu:

6.8. Przydzial Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i oplacenia Obligacji

przez lnwestorów w sposób wskazy w niniejszym pkt 6 Warunków Emisji. Podstawq, Iecz nie
gwarancjq, dokonania przydzialu Obligacji przez` Emitenta bedzie prawid{owo wypelniony i
zložony przez lnwestora w terminie oferty Formularz Zapi,su oraz dokonanie przez lnwestora

pelnej  wplaty  na  Obligacje,  stanowiqcej  iloczyn  liczby  Obligacji  wskazanej  w  Formularzu
Zapisu oraz ceny emisyjnej pieciu Obligacji nie póžniej niž do 27 Iutego 2020 r. (data uznania
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rachunku).   Dokonanie  w  term.inie  wplaty  na   riiniejszq  liczbe  Obligacji  niž  wskazana  w

Formularzu Zapisu nie oznacza automatycznie niewažnošci Zapisu. Przy przydziale može on

byč  traktowany jak  zložony  na  liczbe  Obligacji  majqcq  pokrycie  we  wplaconej  kwocie  (z
uwzglednien.iem   zasady   nieprzydzielenia   ulamkowych   czešci   Obligacji),  jednak   Emitent

bedzie mial takže prawo w ogóle nie uwzglednič przy przydziale takiego Zapisu.

Zastepuje sie trešcia nastepujaca:

6.8. Przydzial Obli.gacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i oplacenia Obligacji

przez lnwestorów w sposób wskazy w niniejszym pkt 6 Warunków Emisji. Podstawq, Iecz nie

gwarancjq, dokonania przydzialu Obligacji przez Emitenta bedzie prawidlowo wypelniony i
zložony przez lnwestora w terminie oferty Formularz Zapisu oraz dokonanie przez lnwestora

pelnej  wplaty  na  Obligacje,  stanowiqcej  iloczyn  liczby  Obligacji  wskazanej  w  Formularzu
Zapisu oraz ceny emisyjnej pieciu Obligacji nie póžniej niž do 27 marzec 2020 r. (data uznania
rachunku).   Dokonanie  w  terminie  wplaty  na   mniejszq   liczbe  Obligacji  niž  wskazana  w

Formularzu Zapisu nie oznacza automatycznie niewažnošci Zapisu. Przy przydziale može on

byč  traktowany jak  zložony  na  liczbe  Obligacji  majqcq  pokrycie  we  wplaconej  kwocie  (z

uwzglednieniem   zasady   nieprzydzielenia   ulamkowych   czešci   Obligacji),  jednak   Emitent

bedzie mial takže prawo w ogóle nie uwzglednič przy przydziale takiego Zapisu.

W zwiazku ze zmiana trešci Warunków Emisji Obligacji serii C, zmianie ulega trešé Propozycji Nabycia

Obligacji Polsoja spótka z ograniczona odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie:

ZMIANA nr 1
_    1_                             1     __    _

Strona 3, pkt (m) Propozycji Nabycia Obligacji

Dotychczasowa trešé w brzmieniu:

(m)Adresat   Propozycji   Nabycia   može   ošwiadczyč   o   jej   przyjeciu   najpóžniej   w   terminie
27 Iutego 2020 roku do godz. 23:59 CET;

Zastepuje sie trešcia nastepujaca:

(m)Adresat   Propozycji   Nabycia   može   ošwiadczyé   o   jej   przyjeciu   najpóžniej   w   terminie
26 marca 2020 roku do godz. 23:59 CET;

ZMIANA nr 2__     _                                                                  ___

Strona 3, pkt (m) Propozycji Nabycia Obligacji

Dotychczasowa trešé w brzmieniu:

(n)   Naj.póžniej  do  dnia  27  Iutego  2020  roku  (,,Dzieň  Wptaty'')  Subskrybent  zobowiazany jest  dokonaé
wptaty  na  rzecz  Emitenta  na  pokrycie  subskrybowanych  Obligacj.i  kwoty stanowiacej  iloczyn  Ceny
Emisyjnej   i   liczby  subskrybowanych   Obligacji.   Wptata   dokonana   bedzie   na   rachunek  bankowy
Oferujacego o numerze: 78 2160 0003 20001627 4723 0001 prowadzony przez Toyota Bank Polska
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S.A., przy czym za  Dzieň  Dokonania Wptaty uwaža sie dzieň  uznania rachunku  Oferuj.acego. Wptata

dokonana bedzie z rachunku prowadzonego na rzecz Subskrybenta przez bank kraj.owy.

Zastepuje sie trešcia nastepujaca:

(n)   Najpóžniej  do  dnia  27 marca 2020 roku  (,,Dzieň Wptaty'') Subskrybent zobowiazany jest dokonaé
wptaty  na  rzecz  Emitenta  na  pokrycie subskrybowanych  Obligacji  kwoty stanowiacej  iloczyn  Ceny
Emisyjnej   i   liczby  subskrybowanych   Obligacji.   Wptata   dokonana   bedzie   na   rachunek   bankowy
Oferujacego o numerze: 78 2160 0003 20001627 4723 0001 prówadzony przez Toyota Bank Polska
S.A., przy czym za  Dzieň  Dokonania Wptaty uwaža sie dzieň  uznania rachunku  Oferujacego. Wptata
dokonana bedzie z rachunku prowadzonego na rzecz Subskrybenta przez bank krai.owy.

W zwiazku z podjeciem  przez Emitenta  uchwap w sprawie zmiany Warunków Emisji  lub  Propozycji
Nabycia Obligacji w terminie przyjmowania Formularzy Przyjecia Propozycji Nabycia, Subskrybentowi,
w terminie 2  (dwóch)  dni  roboczych  liczonych  od  daty otrzymania  informacji  o  zmianie Warunków
Emisji  lub  Propozycji  Nabycia  Obligacji,  przysluguje  prawo zloženia  ošwiadczenia  o  uchyleniu  sie od
skutków prawnych zložonego zapisu.

Za!aczniki:

Zatqczn.ik nr 1 -Warunk.i Em.isji Obligacj.i seri.i C Polsoja sp. z o.o. -tekst jednolity z dn.ia 06  marzec 2020 roku.

Zalqcznik nr 2 -Propozycja Nabyc.ia Obligacj.i Polsoja spótka z ogran.iczonq odpow.iedz.ialnošciq z s.iedzibq w Warszawie.


