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Komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego 

Genomtec Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

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 komunikat aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 

37b ust. 9 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”. 

 

Zmiana nr 1 

str. 51, pkt 11.3 

było:  

„Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:  

- 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 formularzem zapisu, podpisanym 
dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie formularz zapisu 
zostanie również dostarczony do siedziby DM INC w formie papierowej, w terminie przewidzianym na składanie 
zapisów.” 

jest:  

„Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób:  

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w oddziale DM 
INC: ul. Wilcza 46/piętro 1, 00-679 Warszawa – z uwagi na skalę pandemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-
CoV-2 - po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 
514 068 767 –  Warszawa 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 formularzem zapisu, podpisanym 
dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie formularz zapisu 
zostanie również dostarczony do siedziby DM INC w formie papierowej, w terminie przewidzianym na składanie 
zapisów.” 

 

Zmiana nr 2 

str. 152, załącznik nr 3.2 i str. 158, załącznik nr 4.2 

http://www.dminc.pl/


było:  

„Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania wpłat jest Emitent.” 

jest:  

„Podmiotem uprawnionym do przyjmowania zapisów jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 

ul. Krasińskiego 16, 60- 830 Poznań. 

Podmiotem uprawnionym do przyjmowania wpłat jest Emitent, adres: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.” 

 

 

 


