Aneks nr 2
do Prospektu Emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
zatwierdzonego w dniu 29 czerwca 2011 r.
W związku z dużą liczbą ofert publicznych przeprowadzanych obecnie na rynku kapitałowym, obserwowanym
odpływem środków finansowych od funduszy inwestycyjnych, w celu zamknięcia z sukcesem emisji akcji

zwykłych na okaziciela serii B, Emitent podjął decyzję o zmianie definicji ceny emisyjnej, która umożliwi
mu wyznaczenie ceny na poziomie niższym niż dolny próg przedziału ceny, podanego do publicznej
wiadomości w formie aneksu nr 1.
AUTOPOPRAWKA NR 1
Okładka
Było:
Cena emisyjna Akcji serii B będzie zawierać się w przedziale cenowym, który Emitent, w porozumieniu z
Oferującym ustalił na poziomie od 10,45 PLN do 12,80 PLN za akcję.
Jest:
Cena emisyjna Akcji serii B powinna zawierać się w przedziale cenowym, który Emitent, w porozumieniu z
Oferującym ustalił na poziomie od 10,45 PLN do 12,80 PLN za akcję. Jednocześnie Emitent zastrzega sobie
prawo do ustalenia ceny emisyjnej poniżej dolnego przedziału ceny, o którym mowa powyżej.

AUTOPOPRAWKA NR 2
Punkt 2.7, str. 15
Było:
Cena akcji w Ofercie zostanie określona przez Zarząd Emitenta w uzgodnieniu z Oferującym i będzie zawierać
się w przedziale cenowym ustalonym na poziomie od 10,45 PLN do 12,80 PLN za akcję.
Jest:
Cena akcji w Ofercie zostanie określona przez Zarząd Emitenta w uzgodnieniu z Oferującym i powinna zawierać
się w przedziale cenowym ustalonym na poziomie od 10,45 PLN do 12,80 PLN za akcję. Jednocześnie Emitent
zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny emisyjnej poniżej dolnego przedziału ceny, o którym mowa powyżej.
AUTOPOPRAWKA NR 3
Punkt 26.5, str. 178
Dodano:
Niemniej Emitent zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny emisyjnej poniżej dolnego przedziału ceny, o którym
mowa powyżej.

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2011 roku
AKTUALIZACJA NR 1
STR. 14, PKT 2.7 PROSPEKTU ORAZ STR. 176, PKT. 26.2 PROSPEKTU

Było:
Ustalenie ceny emisyjnej
i podziału na transze

nie później niż 12 lipca 2011

Okres składania zapisów
w transzy inwestorów
instytucjonalnych

od 13 lipca 2011

Data przydziału / zamknięcie
Oferty

do 14 lipca 2011
18 lipca 2011

STR. 14, PKT 2.7 PROSPEKTU ORAZ STR. 176, PKT. 26.2 PROSPEKTU

Jest:
Ustalenie ceny emisyjnej
i podziału na transze

nie później niż 13 lipca 2011

Okres składania zapisów
w transzy inwestorów
instytucjonalnych

od 14 lipca 2011

Data przydziału / zamknięcie
Oferty

do 15 lipca 2011
19 lipca 2011

AKTUALIZACJA NR 2
STR.

180, PKT 26.7 PROSPEKTU

Było:
Oferta zostanie zamknięta w dniu 18 lipca 2011 roku z zastrzeżeniem zapisów dotyczących zmiany terminów, o
których mowa w punkcie 26.2.
STR.

180, PKT 26.7 PROSPEKTU

Jest:
Oferta zostanie zamknięta w dniu 19 lipca 2011 roku z zastrzeżeniem zapisów dotyczących zmiany terminów, o
których mowa w punkcie 26.2.

