
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 
opublikowanego 28 lipca 2020 r. 

 

PRAIRIE MINING LIMITED 

sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 16 000 000 akcji zwykłych nowej emisji  

 

 

 

 

 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej: 

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
ul. Waryńskiego 3A 
00-645 Warszawa 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

UWAGA:  Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie 

określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku nr 3 „Definicje i skróty” 

 

Niniejszy Komunikat Aktualizujący do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Komunikat 

Aktualizujący”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 37b ust. 9 

Ustawy o ofercie publicznej, w związku z dokonaną przez Emitenta zmianą daty złożenia wniosku             

o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na GPW - z dnia następującego niezwłocznie tak aby 

pierwszy dzień notowania na GPW był równy z datą emisji Nowych Akcji - na dzień następujący 

niezwłocznie po pierwszym dniu notowania Nowych Akcji na ASX.  

Komunikat Aktualizujący został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki 

zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta                          

i Podmiotu Pośredniczącego. 

 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zmiana nr 1 - s. 43, Rozdział 11, pkt ii (Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży), tabela 

„Harmonogram”, termin Notowania Nowych Akcji na ASX 

Było: 

Notowanie Nowych Akcji na ASX  

Wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na 

GPW zostanie złożony niezwłocznie tak aby pierwszy 

dzień notowania na GPW był równy z datą emisji 

Nowych Akcji 

25 września 2020 r. 

* Powyższe daty mają charakter wyłącznie orientacyjny, w związku z czym, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania zgodności 

z obowiązującym prawem, mogą ulec zmianie według uznania Emitenta. Akcjonariusze zostaną powiadomieni o wszelkich 

zmianach w tym zakresie. 

Jest: 

Notowanie Nowych Akcji na ASX  

Wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na 

GPW zostanie złożony niezwłocznie po pierwszym dniu 

notowania Nowych Akcji na ASX 

25 września 2020 r. 

* Powyższe daty mają charakter wyłącznie orientacyjny, w związku z czym, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania zgodności 

z obowiązującym prawem, mogą ulec zmianie według uznania Emitenta. Akcjonariusze zostaną powiadomieni o wszelkich 

zmianach w tym zakresie. 

 


