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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 
z dnia 2 stycznia 2023 r. 

 
DO SUPLEMENTU NR 1  

opublikowanego w dniu 19 grudnia 2022 r. 
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO PREFA GROUP S.A. 

opublikowanego w dniu 1 grudnia 2022 r. 

Sporządzonego przez Prefa Group S.A.  w związku z: 
 ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy)  

i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

Akcjonariuszy 
 
 

Uwaga: Pojęcia pisane w niniejszym Komunikacie Aktualizującym wielką literą mają znaczenie nadane 
im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z punktem VII. pkt 5 Memorandum: „Definicje  
i objaśnienia skrótów”.  

Niniejszy Komunikat Aktualizujący (dalej jako: „Komunikat Aktualizujący) został sporządzony i 
udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie w sposób, w 
jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach 
internetowych: https://www.prefagroup.pl oraz Ventus Asset Management S.A. 
https://www.ventusam.pl. 

Niniejszy Komunikat Aktualizujący sporządzony został w związku z wydłużeniem terminu na wycofanie 
zgody na subskrypcję Akcji, wskazanego w Suplemencie nr 1 do Memorandum Informacyjnego 
opublikowanym przez Emitenta w dniu 19 grudnia 2022 r. 

W treści Suplementu nr 1 wprowadza się następujące zmiany:  
 
Na str. 1.  
 
Było:  
 
Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją 
niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia  
o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 
21 grudnia 2022 roku włącznie.  

https://www.prefagroup.pl/
https://www.ventusam.pl/


Jest:  
 
Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją 
niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia  
o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji Komunikatu Aktualizującego 
nr 2 tj. do 4 stycznia 2023 roku włącznie.  
 
 


