
 

Suplement nr 2  

z dnia 24 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 28 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 z brakiem uwzględnienia w treści Dokumentu Ofertowego jednego z 

istotnych zapisów umowy ograniczenia zbywalności akcji. Wskazany brak wynikał z oczywistej omyłki pisarskiej. 

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

Rozdział III, Punkt 1 „Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych 

z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 

instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych”, strona 28:  

Na końcu sekcji ,,Ograniczenia umowne” dodano:  

Ponadto, wskazane ograniczenie nie obowiązują, jeżeli Akcjonariusz sprzeda Akcje poza rynkiem 

zorganizowanym tj. poza rynkiem NewConnect po cenie niższej niż cena emisyjna akcji serii B tj. niższej niż 12,50 

zł (przy uwzględnieniu wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł) i jednocześnie zapewni, iż nabywca Akcji 

przystąpi do niniejszej Umowy Lock-up. 

 


