
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki ML System S.A. 

 

 

 

 
 

 

ML System Spółka Akcyjna 
 

(spółka akcyjna z siedzibą w Zaczerniu (02-532), Zaczernie 190G, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236) („Emitent”, „Spółka”) 

 

Aneks nr 2 
 

z dnia 30 maja 2018 roku 

do prospektu emisyjnego spółki ML System S.A. 

zatwierdzonego w dniu 17 maja 2018 roku 

przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DSP-WE.410.24.2018 

(„Prospekt”) 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w części „Definicje i skróty”. 

Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.; 

„Ustawa o Ofercie Publicznej”), w związku odstąpieniem przez Akcjonariuszy Sprzedających od oferty. 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD OFERTY PRZEZ AKCJONARIUSZY SPRZEDAJĄCYCH 

Zgodnie z Prospektem, Akcjonariusze Sprzedający podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty. Powodem odstąpienia od Oferty jest niewystarczający 

popyt ze strony inwestorów po cenie, która była oczekiwana przez Akcjonariuszy Sprzedających.  

 

 

 

 

 

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu 

Zgodnie z art. 51a ust. 1 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem niniejszego Aneksu do 

publicznej wiadomości przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie 

w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia 

udostępnienia niniejszego Aneksu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 5 czerwca 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki ML System S.A. 

 

ML System S.A. 

 

Imię i nazwisko 
Funkcja/stanowisko 

sposób reprezentacji 
Data i podpis 

Dawid Cycoń Prezes Zarządu  

  



Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki ML System S.A. 

 

Sprzedający – Edyta Stanek 

 

Imię i nazwisko 
Funkcja/stanowisko 

sposób reprezentacji 
Data i podpis 

Edyta Stanek  -  



Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki ML System S.A. 

 

Sprzedający – Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Imię i nazwisko 
Funkcja/stanowisko 

sposób reprezentacji 
Data i podpis 

Wojciech Ratymirski Prokurent samoistny  
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Sprzedający – Maciej Kaszycki 

 

Imię i nazwisko 
Funkcja/stanowisko 

sposób reprezentacji 
Data i podpis 

Maciej Kaszycki -  

 


