
 

 
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY nr 1  

z dnia 18 października 2018 roku 

do Memorandum Informacyjnego 

Biomass Energy Project S.A. 

z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz 

KRS 0000390977 

www.bep-sa.pl  

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 84.375.000 akcji na okaziciela serii G 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

 

 

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

określone w Memorandum Informacyjnym - w punkcie 6.6. „Definicje i objaśnienia skrótów” 

 

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości 

zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie celem zmiany treści udostępnionego do publicznej 

wiadomości Memorandum w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. 

 

 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. s. 5 pkt Data ważności Memorandum  

Było: 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Warszawie, w dniu 28 września 2018 roku 

i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 28 września 2018 roku. Termin ważności Memorandum 

rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się z dniem przydziału Akcji, tj. nie później niż z dniem 5 

listopada 2018 roku. 

 

Jest: 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Warszawie, w dniu 28 września 2018 roku 

i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 28 września 2018 roku. Termin ważności Memorandum 

rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się z dniem przydziału Akcji, tj. nie później niż z dniem 12 

listopada 2018 roku. 
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2. s. 75  pkt 3.11.2. 

Było: 

22 października 2018 
zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych.  

31 października 2018 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW  

2- 5 listopada 2018 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta.   

5 listopada 2018 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta.  

 

 

Jest: 

25 października 2018 
zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych.  

06 listopada 2018 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW  

7- 12 listopada 2018 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta.   

12 listopada 2018 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta.  

 

 

3. s. 76  pkt 3.11.3. 

Było: 

Zapisy na Akcje Serii G będą przyjmowane w terminach od 1 października 2018 roku do dnia 22 

października 2018 roku, w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.  

 

Jest: 

Zapisy na Akcje Serii G będą przyjmowane w terminach od 1 października 2018 roku do dnia 25 

października 2018 roku, w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.  

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 18 października 2018 roku 


