
 

Suplement nr 1  

z dnia 18 listopada 2022 

do Dokumentu Ofertowego 

Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 

Opublikowanego w dniu 8 listopada 2022 r. 

w związku z ofertą publiczną od 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) do 200.000 (słownie: 

dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.  

 

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, 

zgodnie z częścią „Definicje skrótów”. 

Stosownie do postanowień Dokumentu Ofertowego, osoba która złożyła zapis przed udostępnieniem 

Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Firmie Inwestycyjnej 

oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Dokumentu 

Ofertowego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia 22 listopada 2022 

r. włącznie. 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu należy przekazać drogą elektroniczną, na 

adres e-mail Firmy Inwestycyjnej: crowdconnect@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez 

inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach 

profilu zaufanego ePUAP).  

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje w związku z 

publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 14 dni 

roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.  

Suplement został sporządzony w związku zaproponowaniem dodatkowych świadczeń dla inwestorów 

składających zapis na akcje serii B. 

W związku z powyższym, dokonano poniższej zmiany w treści Dokumentu Ofertowego:  

Rozdział III, Punkt 7 „Zasady dystrybucji papierów wartościowych”, strona 57:  

Dodano:  

Dodatkowe świadczenia Emitenta związane z emisją akcji serii B 

Każdy inwestor, który złoży zapis na akcje serii B Spółki, tj. złoży poprawnie podpisany formularz zapisu na akcje 

i prawidłowo opłaci zapis na akcje Spółki, otrzyma na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na akcje, w 

terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału akcji serii B przez Emitenta: 

1) kod rabatowy na zakupy w prowadzonym przez Emitenta sklepie internetowym www.bron.pl, uprawniający 

do zniżki 10% na każdy zakup zrealizowany w sklepie w okresie od dnia otrzymania kodu do dnia 31 grudnia 

2023 r., 

2) propozycję dołączenia do grupy adresatów specjalnych ofert sklepu internetowego www.bron.pl. 



Podmiotem oferującym kod rabatowy jest Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 

Warszawa, adres e-mail: info@bron.pl, prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem www.bron.pl. 

Kod rabatowy będzie mógł zostać wykorzystany wielokrotnie, w przypadku każdego zakupu dokonywanego w 

sklepie internetowym. Kod rabatowy będzie realizowany poprzez wprowadzenie treści kodu w momencie 

dokonywania zakupu w sklepie internetowym. Kod rabatowy nie obejmuje pokrycia kosztów przesyłki. Kod 

rabatowy jest ważny do 31 grudnia 2023 r. 

 


