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ANEKS nr 1 

do Dokumentu Ofertowego 
CM International S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Miłoszycka 19, 51-502 Wrocław 
KRS 0000648450 

www.cmisa.eu  

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 105.000 Akcji na okaziciela Serii D 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

 
 

UWAGA:  Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone                      
w Dokumencie Ofertowym - w Załączniku 6.3. „Definicje i objaśnienia skrótów” 

 

Niniejszy Aneks został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki do 
publicznej wiadomości udostępniony został Dokument Ofertowy. 

 

W treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zmiana nr 1 
s. 14   
Było: 

1.2.1. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą Publiczną i akcją promocyjną 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej oferty 
przez Emitenta, lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie i subskrypcji albo uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, z zastrzeżeniem art. 19, może: 

1)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, 
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2)  zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 
3)  opublikować, na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 

publiczną, lub subskrypcją. 
W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją, KNF może zastosować wskazane powyżej środki 
wielokrotnie.  

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 
2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 
5.000.000 zł. 

Art. 18 Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także            
w przypadku gdy: 

1)  oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych dokonywana na podstawie tej oferty,              
w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, 

2)  istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
Emitenta, 
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3)  działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4)  status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą 
prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy               
o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 - na stronie 
internetowej KNF. 

Sankcje administracyjne grożą też w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej oferty publicznej. 
W szczególności w przypadku, gdy Emitent prowadzi akcję promocyjną z naruszeniem przepisów            
o zasadach prowadzenia takiej akcji zawartych w art. 53 ust. 3 - 7 Ustawy o Ofercie KNF może: 

1)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie 
dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości lub 

2)  zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy Emitent uchyla się od 
usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie 10 dni lub treść materiałów 
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub 

3)  opublikować - na koszt Emitenta - informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 
promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

oraz nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 
W związku z udostępnianiem określonych informacji KNF może wielokrotnie zastosować środek 
przewidziany w pkt 2 i 3 powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 
2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 
5.000.000 zł. 

 

Jest: 
1.2.1. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą Publiczną i prowadzeniem reklamy oferty 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, 
oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży        w imieniu lub 
na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo 
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 
zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2, Ustawy o Ofercie Komisja może:  

(i)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo 
przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 
prowadzenia, lub  

(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 
działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub 
sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży         w 
imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie 
zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się 
od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu 
usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować 
środki opisane w powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (i) – (iii), także w 
przypadku gdy:  
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(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na 
podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów, 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu 
prawnego emitenta, 

(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, 
które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta 
lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości 
emitenta, lub  

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 
obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, 

i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia 
przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 
Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez 
emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty 
działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 
nastąpić, Komisja może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia 
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy 
usunąć w tym okresie, lub, 

(ii) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 
szczególności w przypadku gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały 
usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu (i), lub 

(iii) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 
2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia 
praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu (ii) Komisja może 
wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia 
przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

 

 

 

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od 
skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia 
publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 13 grudnia 2019 r. włącznie, pisemnego oświadczenia 
w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Dokumencie Ofertowym. 
 

 

 

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 roku 


