
 

 

 

 

SUPLEMENT NR 2 

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 26 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 

doprecyzowania sposobu dystrybucji Nowych Akcji oraz aktualizacja listy uczestników konsorcjum. 

 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

Zmiana nr 1 - s. 48, Rozdział 3, podtytuł „Notowanie i rejestracja Nowych Akcji”, po dotychczasowej 

treści dodaje się : 

Rejestracja akcji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Nowych Akcji będzie przebiegała 

następująco: 

1. Depozyt macierzysty (depozyt przy ASX) na podstawie instrukcji wystawionej przez Emitenta uzna 

akcjami należnymi polskim inwestorom Clearstream, który zarejestruje je w całości na rachunku KDPW.  

2. KDPW prowadzić będzie proces rejestracji zgodnie z zapisami Szczegółowych Zasad Działania KDPW 

- Emitent złoży wniosek o rejestrację i aneks do listu księgowego akcji, a w dniu rejestracji KDPW 

zapisze wszystkie akcje na naszym koncie pośrednika rejestracyjnego Podmiotu Pośredniczącego, który 

wytransferuje do Uczestników KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych posiadaczy 

Nowych Akcji. Dniem rejestracji Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy 

będzie określony przez GPW dzień pierwszego notowania Nowych Akcji na rynku NewConnect 

 

Zmiana nr 2 – s. 51 lit d, ostatni akapit 

Było: 

Subskrybenci nie ponoszą żadnych kosztów maklerskich, opłaty skarbowej ani innych kosztów 

związanych z zapisem na Nowe Akcje. 

Jest: 

Subskrybenci nie ponoszą żadnych kosztów na rzecz Emitenta. Określenie wysokości kosztów 

transakcyjnych (w szczególności prowizji maklerskich) związanych ze złożeniem zapisu na Nowe Akcje 

i jego realizacją oraz - ewentualnie - innych opłat leży w gestii firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy 

na Nowe Akcje.  
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Zmiana nr 3 - s. 51 lit f,  

Było: 

Jedynym kosztem związanym z Ofertą jest Cena Emisyjna dotycząca liczby Nowych Akcji objętych 

zapisem Uprawnionego Akcjonariusza. Uprawniony Akcjonariusz nie musi ponosić kosztów 

maklerskich, prowizji ani innych kosztów transakcyjnych, które normalnie obowiązywałyby przy 

zakupie Nowych Akcji na rynku 

Jest: 

Kosztami związanymi z Ofertą jest Cena Emisyjna Nowych Akcji oraz koszty transakcyjne (w 

szczególności prowizje maklerskie) związane ze złożeniem zapisu na Nowe Akcje i jego realizacją oraz 

- ewentualnie - inne opłaty, których określenie leży w gestii firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy 

na Nowe Akcje. 

 

Zmiana nr 4 - s. 44, Rozdział 3, pkt „ Procedura składania zapisów na Nowe Akcje”, ostatni akapit: 

Było: 

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. 

Jest: 

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 w szczególności firma inwestycyjna może 

postanowić o przyjmowaniu zapisów wyłącznie od  Osób Uprawnionych, które posiadały Akcje Zwykłe 

zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez tą firmę inwestycyjną. 

 

Zmiana nr 5 – Załącznik nr 5: Wykaz uczestników konsorcjum 

Było: 

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących Zapisy na Nowe Akcje 

Lp. Nazwa strona www 

   



 
 

 

 
4 

 
 

 

Jest: 

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących Zapisy na Nowe Akcje 

Lp. Nazwa strona www 

1. Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl/ 

 

5.1. Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. 

Częstochowa 
ul. Dąbrowskiego 7/4  

42-200 Częstochowa 
T: +48 34 324 05 35 

Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 472 C, 

Budynek Olivia Star, parter  

80-309 Gdańsk 
T: +48 58 782 07 41 - 42 

Katowice 

ul. Warszawska 29/2  

40-009 Katowice 
T: +48 32 601 25 16,  
    +48 32 447 16 11 

Kraków 
ul. Królewska 57  

30-081 Kraków 
T: +48 12 655 70 08 

Łódź 
ul. Sienkiewicza 82/84  

90-318 Łódź 
T: +48 42 630 88 05 

Poznań 

ul. Wielka 20 (wejście do Noble Banku) 

61-774 Poznań 
T: +48 618 58 02 44 
    + 48 618 55 02 40 

Warszawa 
ul. Przyokopowa 33  

01-208 Warszawa 
T: +48 22 213 22 11 

Wrocław 
ul. Powstańców Śląskich 73-95  

53-332 Wrocław 
T: +48 71 338 22 10 - 11 

 

Osoby, które złożyły zapis na Nowe Akcje przed publikacją niniejszego Suplementu nr 2, mogą uchylić 

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

publikacji niniejszego Suplementu nr 2, tj. do dnia 28 sierpnia 2020 r. włącznie, pisemnego 

oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym. 

http://www.noblesecurities.pl/

