
 

 

 

 

SUPLEMENT NR 1 

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 

 
 
 
 
 

 
Dnia 6 sierpnia 2020 roku 
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UWAGA:  Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone 

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

 

Niniejszy Suplement do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Suplement”) został sporządzony                     

i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej 

w związku z zaistnieniem nowych znaczących czynników, odnoszących się do informacji zawartych 

w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które 

wystąpiły w okresie po udostępnieniu Memorandum Informacyjnego.  

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Podmiotu 

Pośredniczącego. 

Za znaczący czynnik, o którym mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, uznano konieczność 

zmiany sposobu dystrybucji Nowych Akcji ze względu na brak możliwości serwisowania przydziału 

Nowych Akcji przez KDPW. Sytuacja ta zaistniała z powodu braku możliwości obsługi przez jeden z 

australijskich podmiotów pośredniczących w rozliczeniu Oferty operacji w złotych polskich. W dniu 

udostępnienia Memorandum Informacyjnego ani Emitent ani Podmiot Pośredniczący nie mieli wiedzy 

o tych okolicznościach. 

W związku z powyższym, na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Nowych Akcji w Polsce, 

Emitent podjął decyzję o zleceniu Podmiotowi Pośredniczącemu zorganizowania konsorcjum 

dystrybucyjnego, złożonego z możliwie jak największej liczby firm inwestycyjnych, które będzie 

przyjmować zapisy na Nowe Akcje od inwestorów będących Uprawnionymi Akcjonariuszami. 

 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

Zmiana nr 1 - s. 44, Rozdział 3, pkt „Procedura składania zapisów na Nowe Akcje” 

Było: 

Uprawieni Akcjonariusze, będący posiadaczami Akcji Zwykłych w Dniu Ustalenia Praw, uprawnieni są 

w terminach określonych w Harmonogramie, do złożenia zapisu za pośrednictwem firm 

inwestycyjnych prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są posiadane 

przez nich Akcje Zwykłe na koniec Dnia Ustalenia Praw. 

Jest: 

Uprawieni Akcjonariusze, będący posiadaczami Akcji Zwykłych w Dniu Ustalenia Praw, uprawnieni są 

w terminach określonych w Harmonogramie, do złożenia zapisu za pośrednictwem następujących firm 

inwestycyjnych: 

(a) Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, lub 

(b) innej firmy inwestycyjnej, pod warunkiem, że ta firma inwestycyjna została uwzględniona w 

wykazie uczestników konsorcjum. Wykaz uczestników konsorcjum stanowi Załącznik nr 5 do 
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Memorandum Informacyjnego, przy czym wykaz ten może zostać uzupełniony w drodze publikacji 

komunikatu aktualizacyjnego do Memorandum Informacyjnego. 

Jeśli firma inwestycyjna, w której składany jest zapis na Nowe Akcje, nie prowadzi rachunku papierów 

wartościowych na rzecz Uprawnionego Akcjonariusza, na którym zapisane są jego Akcje Zwykłe, 

Uprawniony Akcjonariusz jest obowiązany do udokumentowania swojego uprawnienia w sposób 

wskazany przez firmę inwestycyjną, w której składany jest zapis. Podmiot Pośredniczący sugeruje 

przedstawienie w tym celu wyciągu z rachunku papierów wartościowych obejmującego datę 20 lipca 

2020 r. (koniec dnia), ale szczegółowe ustalenia w tym zakresie pozostawia do decyzji poszczególnych 

firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Nowe Akcje. 

 

Zmiana nr 2 – s. 263, Rozdział 6, Załącznik nr 4 Formularz zapisu, pkt 6 Forma wpłaty na Nowe Akcje 

Było: 

6. Forma wpłaty na Nowe Akcje - przelew na rachunek PCDM: 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 

prowadzony przez PKO BP S.A. 

Jest: 

6. Forma wpłaty na Nowe Akcje -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Zmiana nr 3 - s. 263-264, Rozdział 6, Załącznik nr 4 Formularz zapisu, Klauzula informacyjna (od pkt 5) 

Było: 

… 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane 

przez okres istnienia Emitenta. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom 

świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być 

udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw 

trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Państwa danych dostęp mają 

następujące podmioty przetwarzające: 1) podmioty świadczące usługi doradcze, 2) firmy inwestycyjne, 

3) Komisja Nadzoru Finansowego, 4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądy 

powszechne. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do 

profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. 

Jest: 

… 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

i przetwarzane przez PCDM i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Oferty, dokonania przydziału, dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu i ich rejestracji w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, 
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w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Nowe Akcje oraz 

upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator 

będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, 

a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 

jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 

 

Zmiana nr 4 - po s. 265, Rozdział 6, dodaje się nowy Załącznik nr 5  

Było: 

– 

Jest: 

Załącznik nr 5: Wykaz uczestników konsorcjum  

  

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących Zapisy na Nowe Akcje 

Lp. Nazwa strona www 

   

 

 

Osoby, które złożyły zapis na Nowe Akcje przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, mogą uchylić 

się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia 

publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do dnia 08 sierpnia 2020 r. włącznie, pisemnego 

oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 


