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

 

Komunikat aktualizujący nr 4 
 

z dnia 5 czerwca 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 komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w części „Definicje i skróty”. 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 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”). 

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty w zakresie dotyczącym terminu przyjmowania 

zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Część I – Podsumowanie, str. 20, pkt E.3. i Część IV – Dokument ofertowy, str. 198, pkt 5.1.3., było: 

Harmonogram oferty 

do 17.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny 

od 18.05.2018 r. do 28.05.2018 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

od 18.05.2018 r. do 29.05.2018 r. Proces budowy księgi popytu 

do 29.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby 

Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 

od 30.05.2018 r. do 05.06.2018 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

do 11.06.2018 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW 

do 11.06.2018 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

 

Część I – Podsumowanie, str. 20, pkt E.3. i Część IV – Dokument ofertowy, str. 198, pkt 5.1.3., jest: 

Harmonogram oferty 

do 17.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny 

od 18.05.2018 r. do 28.05.2018 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

od 18.05.2018 r. do 29.05.2018 r. Proces budowy księgi popytu 

do 29.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby 

Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 

od 30.05.2018 r. do 06.06.2018 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

do 11.06.2018 r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW 

do 11.06.2018 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

 


