Wrocław, 27 października 2020 roku

Suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego
Genomtec Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
sporządzonego w związku z ofertą publiczną 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii J na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6
Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na
stronach internetowych: www.genomtec.com oraz www.dminc.pl.
Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym,
zgodnie z załącznikiem nr 5: „Definicje i objaśnienia skrótów”.
Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego
suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w
terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 29 października 2020 r. włącznie.
Oświadczenie składane jest:
- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo
- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym, albo
- mailem na adres: emisje@dminc.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym oświadczeniem, podpisanym
dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisane odręcznie oświadczenie zostanie
również dostarczone do siedziby DM INC w formie papierowej, do 29 października 2020 r. włącznie.

Niniejszy suplement sporządzony został w związku z zaistnieniem nowego znaczącego czynnika:

Zmiana nr 1
str. 28, pkt 1, podtytuł „Ograniczenia umowne” i str. 94, pkt 19
Dodaje się:
„W dniu 27 października 2020 r. podpisano aneks do umowy inwestycyjnej zawartej między Knowledgehub Starter
Spółka z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Fundusz”), a Spółką i jej akcjonariuszami: Mironem Tokarskim, Leonarto Funds SCSp z siedzibą we Luksemburgu
i Konradem Pankiewiczem.
Zgodnie z aneksem, Fundusz, powołując się na następujące okoliczności:
−
−

Spółka opublikowała w dniu 14 października 2020 roku Memorandum Informacyjne,
na stronie pierwszej Memorandum w punkcie 5 została zamieszona informacja, zgodnie z którą Zarząd
Spółki ustalił cenę maksymalną Akcji serii J w wysokości 11 zł za jedną Akcję serii J,

podjął decyzję, że celem inwestycji w Akcje serii J należy aneksować umowę inwestycyjną w zakresie warunków
subskrybowania przez Fundusz Akcji serii J. Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia następującemu
postanowieniu umowy inwestycyjnej:
dotychczasowa treść:
„W ramach Inwestycji Spółka podjęła w dniu 31 sierpnia 2020 r. m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy, a Fundusz
zobowiązuje się do Dnia Przydziału do objęcia, poprzez zapisy na akcje, za wkład pieniężny w łącznej wysokości
nie większej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) za wszystkie obejmowane akcje, i będzie posiadać nie mniej niż
2,27 % w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.”
nowa treść:
„W ramach Inwestycji Spółka podjęła w dniu 31 sierpnia 2020 r. m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy, a Fundusz
zobowiązuje się do Dnia Przydziału do objęcia, poprzez zapisy na akcje, za wkład pieniężny w łącznej wysokości
nie większej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) za wszystkie obejmowane akcje, i będzie posiadać nie mniej niż
2,229 % tj. przy zaokrągleniu 2,23% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.”
Pozostałe postanowienia umowy inwestycyjnej pozostają bez zmian.”

