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Suplement nr 3 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 ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej. 

str. 49, pkt 11.2 

było:  

Harmonogram Emisji Terminy 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 14 października 2020 r. 

Procesu budowy Księgi Popytu 14 - 22 października 2020 r. 

Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji 23 października 2020 r. 

Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, 
którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu  

26 – 28 października 2020 r. 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia 
do złożenia zapisów na Akcje 

26 października - 2 listopada 2020 r. 

Ewentualne przyjmowanie zapisów od pozostałych Inwestorów 3 - 4 listopada 2020 r. 

Dzień przydziału Akcji 5 listopada 2020 r. 

 

http://www.dminc.pl/


jest:  

Harmonogram Emisji Terminy 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 14 października 2020 r. 

Procesu budowy Księgi Popytu 14 - 22 października 2020 r. 

Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji 23 października 2020 r. 

Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, 
którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu  

26 – 30 października 2020 r. 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia 
do złożenia zapisów na Akcje 

26 października - 4 listopada 2020 r. 

Ewentualne przyjmowanie zapisów od pozostałych Inwestorów 5 - 6 listopada 2020 r. 

Dzień przydziału Akcji 9 listopada 2020 r. 

 

 

 


