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ANEKS NR 2 

do prospektu emisyjnego i2 Development S.A. 

zatwierdzonego dnia 30 marca 2016 r. 

decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/6/14/16 

(„Prospekt”) 

 

 

 

 

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale: 

„Skróty i definicje”. 

 

Dotyczy: pkt.  Procedura składania zapisów na akcje  serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych str. 

331 prospektu emisyjnego. 

W ramach niniejszego aneksu  wprowadzono następujące ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby akcji serii 

B na jaką może zapisać się Inwestor w  Transzy Inwestorów Indywidualnych, mianowicie: 

 

 W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych można składać zapisy na nie mniej niż 30 akcji serii B i nie 

więcej niż 50.000 akcji serii B. Inwestor ma prawo do złożenia dowolnej liczby zapisów przy czym pojedynczy 

zapis musi opiewać co najmniej na 30 akcji serii B, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym 

podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 50.000 akcji serii B. Jeśli łącznie zapisy złożone przez jednego 

inwestora w jednym podmiocie przyjmującym zapisy przekroczą 50.000 akcji serii B, zapisy takie zostaną uznane 

za złożone łącznie na 50.000 akcji serii B. Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację minimalnego i 

maksymalnego limitu  liczby akcji serii B w złożonych przez  Inwestorów Indywidualnych  zapisach w jednym 

podmiocie oraz ewentualną redukcję wielkości akcji serii B w tych zapisach ponosi podmiot przyjmujący zapisy. 

 

 

 Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie) 

W związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości Aneksu  podmioty, które złożyły zapis na Akcje 

Oferowane bądź Deklarację Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych mają prawo uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu bądź Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, tj. do dnia 

18.04.2016 roku. 

 

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w 

dniu 14.04.2016 roku na stronie internetowej Emitenta – www.i2development.pl oraz Oferującego www.bossa.pl. 

 

 

 

http://www.i2development.pl/
http://www.bossa.pl/dmbos

