
 

 

Aneks nr 1 
do Prospektu Emisyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 

zatwierdzonego w dniu 29 czerwca 2011 r. 
 

W związku z ustaleniem w dniu 1 lipca 2011 roku przez Emitenta, w porozumieniu z Oferującym, przedziału ceny 

emisyjnej Akcji serii B, zmianie ulega treść Prospektu Emisyjnego w zakresie wskazanym poniżej: 
 
 

AUTOPOPRAWKA NR 1 

Okładka 
 

Było: 

Cena emisyjna akcji będzie zawierać się w przedziale cenowym, który zostanie podany do publicznej wiadomości  
w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51.1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem procesu budowy księgi 
popytu oraz rozpoczęciem składania zapisów w transzy indywidualnej. 

Jest: 

Cena emisyjna Akcji serii B będzie zawierać się w przedziale cenowym, który Emitent, w porozumieniu z 
Oferującym ustalił na poziomie od 10,45 PLN do 12,80 PLN za akcję.  

 

AUTOPOPRAWKA NR 2 
 

Punkt 2.7, str. 15 
 

Było: 
 

Cena akcji w Ofercie zostanie określona przez Zarząd Emitenta w uzgodnieniu z Oferującym i będzie zawierać 
się w przedziale cenowym określonym dla celów procesu budowania księgi popytu i zapisów w transzy 
inwestorów indywidualnych. 
 

Jest: 
 

Cena akcji w Ofercie zostanie określona przez Zarząd Emitenta w uzgodnieniu z Oferującym i będzie zawierać 
się w przedziale cenowym ustalonym na poziomie od 10,45 PLN do 12,80 PLN za akcję. 
 

 
AUTOPOPRAWKA NR 3 
 

Punkt 26.5, str. 178 
 

Było: 

Cena emisyjna Akcji nie przekroczy ceny maksymalnej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, 
leżącej w przedziale cenowym, ustalonym dla celów procesu budowania księgi popytu i zapisów w transzy 
inwestorów indywidualnych. Przedział cenowy zostanie określony przed rozpoczęciem Oferty, przez Emitenta, w 
oparciu o rekomendację Oferującego. 

Informacje na temat przedziału cenowego zostaną opublikowane w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 
ust. 1 Ustawy o Ofercie. 
 

Jest: 

Emitent, w porozumieniu z Oferującym ustalił przedział ceny emisyjnej Akcji serii B na poziomie od 10,45 PLN do 
12,80 PLN za Akcję Oferowaną. Cena emisyjna Akcji serii B nie przekroczy ceny maksymalnej z powyższego 
przedziału cenowego. 

 

 

 

___________________________   ____________________        _____________________ 
    Krzysztof Piwoński       Wojciech Andrzejewski                  Paweł Szejko 
        Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu       Członek Zarządu 


