
Aneks nr 1  

do Prospektu Emisyjnego spółki MFO S.A. 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 

w dniu 22 listopada 2013 roku 

 

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z podjęciem przez zarząd spółki MFO S.A. decyzji o ustaleniu 
ceny maksymalnej Akcji Oferowanych, oraz w związku z zamiarem Pana Jakuba Czerwińskiego pełniącego 
funkcję Członka Zarządu, nabycia akcji Spółki w ramach Oferty. 

Odniesienia do numerów stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w 
dniu 28 listopada 2013 r. 

 

Zmiana nr 1 

Str. 198, pkt 5.1.1., akapit 9: 

Było:  

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości, w formie 
aneksu do niniejszego Prospektu, wysokość ceny maksymalnej za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu 
art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).  
 

Jest:  

Cena maksymalna za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej) 
wynosi 12 zł. 

 

Zmiana nr 2 

 

Str. 19, pkt E.3., str. 209, pkt 5.3.1., akapit 1: 

Było:  
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej Emitent poda do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, przedział cenowy, którego górna granica 
będzie jednocześnie ceną maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 

Jest:  

Cena maksymalna za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej) 
wynosi 12 zł. 

 

Zmiana nr 3 

 

Str. 206, pkt 5.2.2.: 

Było:  

W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających 
i nadzorczych Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty. 

Jest:  

Pan Jakub Czerwiński pełniący funkcję Członka Zarządu, zamierza nabyć akcje Spółki w ramach Oferty w ilości poniżej 
pięciu procent papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty. 

W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, znaczni akcjonariusze lub pozostali członkowie organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty. 

 


