
 

 

 

 

 

Suplement nr 2  

z dnia 17 grudnia 2021 r.  

do Memorandum Informacyjnego 

Robs Group Logistic Spółka Akcyjna 
z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 750.000 i nie więcej niż 5.000.000 

akcji serii C (dalej: „Memorandum Informacyjne”) 

Uwaga: Terminy pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 2 do Memorandum 

Informacyjnego (dalej: „Suplement”) mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym. 

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z 

art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w związku ze znaczącymi czynnikami mogącymi 

wpłynąć na ocenę oferowanych papierów wartościowych, zaistniałymi w okresie od 

udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości. 

Zdarzeniem, które – w ocenie Emitenta – może mieć istotny wpływ na ocenę Akcji 

Oferowanych jest nieuwzględnienie w opublikowanym suplemencie nr 1 z dnia 16 grudnia 

2021 r. do Memorandum Informacyjnego wszystkich zmian w Statucie Spółki, które zostały 

dokonane wraz z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Robs Group Logistic 

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie Uchwały nr 4 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki na dzień 07 grudnia 2021 roku oraz aktu 

notarialnego z dnia 17 grudnia 2021 roku dotyczącego oczywistej omyłki pisarskiej.  

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

udostępnione Memorandum Informacyjne, czyli na stronie internetowej Spółki: www.robs-

group.pl, stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.enwai.pl oraz, w przypadku jeśli 

zdecyduje tak Członek Konsorcjum, na stronie internetowej Członka Konsorcjum. 

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie i zgodnie z pkt 3.11.5. Memorandum 

Informacyjnego Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji 

Oferowanych przed udostępnieniem niniejszego Suplementu, przysługuje prawo do 

wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 Dni Roboczych po udostępnieniu 
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suplementu do Memorandum Informacyjnego, tj. do dnia 21 grudnia 2021 roku włącznie. 

Szczegółowe informacje dotyczące uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu 

można uzyskać od podmiotu przyjmującego zapis na Akcje Oferowane. 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 pkt a, str. 134, pkt 6.2 Memorandum Informacyjnego 

 

Było: 

 

„a. 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii 

A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje serii A są 

uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów; a 

nadto akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą akcję 

imienną serii A wypłaca się np. 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.----------------------------------------------------------------„ 

 

Jest:  

 

„a. 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych 

serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje serii A są 

uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów; a 

nadto akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą akcję 

imienną serii A wypłaca się 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.----------------------------------------------------------------„ 

 

2. § 7 pkt a, str. 134, pkt 6.2 Memorandum Informacyjnego  

 

Było: 

 

„a. Robert Dąbrowski obejmuje 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji 

imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje 

serii A są uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch 

głosów; a nadto akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą 

akcję imienną serii A wypłaca się np. 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty 

akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.------------------------------------------ „ 
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Jest: 

 

„a. Robert Dąbrowski obejmuje 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji 

imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje 

serii A są uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch 

głosów; a nadto akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą 

akcję imienną serii A wypłaca się 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.------------------------------------------ „ 

 

3. § 17 ust. 1 pkt a i b, str. 137, pkt 6.2 Memorandum Informacyjnego 

 

Było: 

 

„a. 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 

A 000 000 001 do A 6 600 000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;---- 

b. 12 630 000 (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela 

serii B o numerach od B 000 000 001 do B 12 630 000 o wartości nominalnej 0,10 złotych 

(dziesięć groszy) każda;-------------------------------------------------------------------------------------------„ 

 

Jest: 

 

„a. 6 600 000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych 

serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;  przy czym akcje serii A są 

uprzywilejowane co do głosu to jest każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów; a 

nadto akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do dywidendy to jest na każdą imienną 

akcję serii A wypłaca się np. 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych;----------------------------------------------------------------- 

b. 12 630 000 (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela 

serii B  o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;---------------------------------- „ 
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4. § 17 ust. 5, str. 137, pkt 6.2 Memorandum Informacyjnego 

 

Było: 

 

„5. Akcje imienne serii A o numerach od A 000 000 001 do A 6 600 000, są uprzywilejowane 

co do dywidendy to jest na każdą akcję imienną serii A wypłaca się np. 150% dywidendy 

przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych;------- „ 

 

Jest: 

 

„5. Akcje imienne serii A o numerach od A 000 000 001 do A 6 600 000, są uprzywilejowane 

co do dywidendy to jest na każdą akcję imienną serii A wypłaca się 150% dywidendy 

przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych;-------„ 

 

 

5. Pozostała część Memorandum Informacyjnego nie ulega zmianie. 

 

 

 

 

 

       Robert Dąbrowski  
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