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        Bydgoszcz, dnia 24.06.2022 r. 

 

Suplement dotyczący zmian w zamieszczonych dokumentach na stronach internetowych. 

Niniejszym Zarząd NMG Software Sp. z o.o. informuje, iż na stronie internetowej 

zamieszczono dodatkowe dokumenty oraz dokonano następujących zmian: 

1. Zamieszczono RZiS  oraz Bilans NMG SA za pierwszy kwartał 2022 roku 

2. Zamieszczono RZIS oraz Bilans Emitenta za pierwszy kwartał 2022 roku 

3. Sprawozdanie finansowe Emitenta oraz noty do sprawozdania za 2021 rok 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2021 rok 

5. Zmieniono nazwę zakładki „Informacje o Emitencie” na „Dokument Informacyjny” 

6. Zakładkę „Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 rok” zamieniono na 

„Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2021 rok” 

Zgodnie z Art.37b ust.7 Ustawy o ofercie publicznej, który cytowany jest poniżej, inwestorom 

przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych 

w ciągu 2 dni roboczych po udostępnieniu suplementu. 

 Art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej „Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub 

subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do 

wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu 

suplementu do memorandum informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny 

błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w ust. 6, wystąpiły lub zostały zauważone przed 

zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, 

które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez emitenta lub 

oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do 

memorandum informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten może 

ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia 

zapisu na określone papiery wartościowe.” 

 

Zarząd NMG Software Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 


		2022-06-24T16:08:29+0200
	KRZYSZTOF NAPIERAJ
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: KRZYSZTOF NAPIERAJ, PESEL: 60101201292, PZ ID: 1721440




