
Aneks numer 4 

Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. 

Przygotowanego w związku z  emisją do 1.239.129 akcji serii L o 

wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki 

przejmowanej – Novitus S.A. 

 

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. 

 

 

Autopoprawka 1: 

Strona 167 starej wersji Memorandum Informacyjnego (Dokument Ofertowy), było: 

Dzień Referencyjny ustalony zostanie przez Zarząd Spółki Przejmującej w porozumieniu i przy uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów i uregulowań obowiązujących w KDPW S.A. Zgodnie z § 3 pkt 5 Uchwały Połączeniowej Zarząd Emitenta może, w 
terminie 30 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, zaoferować Akcje serii L nieprzydzielone akcjonariuszom spółki Novitus S.A. 
z powodu zaokrąglenia opisanego w § 3 pkt 4 Uchwały Połączeniowej wybranym przez Zarząd Comp S.A. instytucjom 
finansowym, za cenę nie niższą od kursu giełdowego z dnia poprzedzającego złożenie oferty nabycia lub objęcia akcji instytucji 
finansowej. Emitenta nie będzie oferował akcji w ww. trybie. 
 
 

Strona 167 Memorandum Informacyjnego (Dokument Ofertowy), jest: 

Dzień Referencyjny ustalony zostanie przez Zarząd Spółki Przejmującej w porozumieniu i przy uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów i uregulowań obowiązujących w KDPW S.A. Zgodnie z § 3 pkt 5 Uchwały Połączeniowej Zarząd Emitenta, w terminie 
30 dni roboczych od Dnia Referencyjnego podejmie starania w celu zaoferowania Akcji serii L nieprzydzielonych akcjonariuszom 
spółki Novitus S.A. z powodu zaokrąglenia opisanego w § 3 pkt 4 Uchwały Połączeniowej wybranym przez Zarząd Comp S.A. 
instytucjom finansowym, za cenę nie niższą od kursu giełdowego z dnia poprzedzającego złożenie oferty nabycia lub objęcia akcji 
instytucjom finansowym. Zarząd Emitenta w pierwszej kolejności zaoferuje nieprzydzielone Akcje znaczącym akcjonariuszom, 
którzy są  instytucjami  finansowymi posiadającymi według wiedzy Emitenta, w Dniu Referencyjnym co najmniej 5% głosów na 
WZA Comp S.A. i instytucjami finansowymi posiadającymi w Dniu Zarejestrowania połączenia Emitenta ze Spółką 
Przejmowaną, według wiedzy Spółki Przejmowanej, co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Przejmowanej  w liczbie wynikającej 
z liczby nieprzydzielonych akcji podzielonej przez liczbę podmiotów, którym zostaną zaoferowane (każdej instytucji finansowej 
zostanie zaoferowana jednakowa liczba akcji). W przypadku,  gdy nie przydzielone akcje nie zostaną nabyte lub objęte w całości 
przez ww. instytucje finansowe, zostaną one zaoferowane firmie inwestycyjnej pełniącej funkcję animatora Emitenta celem 
zwiększenia płynności obrotu akcjami Emitenta na rynku regulowanym.  
 

Z poważaniem, 

 

Andrzej Olaf Wąsowski  Andrzej Wawer 

Wiceprezes Zarządu   Członek Zarządu 


