
Komunikat Aktualizujący Nr 2 

z dnia 28 października 2016 roku 

do Memorandum Informacyjnego Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie  

 

 

sporządzony w związku z ofertą publiczną 15.092.694 (piętnastu milionów dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset 

dziewięćdziesięciu czterech) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

z zachowaniem prawa poboru.  

 

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści udostępnionego 

do publicznej wiadomości Memorandum w zakresie harmonogramu Oferty Publicznej Akcji serii H. 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym 

udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 14 października 2016 roku i zamieszczonym 

na stronach internetowych Spółki (www.pylonaudio.pl) oraz oferującego HFT Brokers Dom Maklerski S.A. 

(www.hftbrokers.pl/dbi). 

 

ZMIANA 1 

Str. 58 pkt. 3.11.2 Memorandum „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji serii H”  

 

dotychczasową treść wiersza w Tabeli: 

31 października 2016 roku - 4 

listopada 2016 roku 
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 

10 listopada 2016 roku 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych. 

22 listopada 2016 roku 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

w Zapisach Dodatkowych.  

23 listopada 2016 roku - 25 

listopada 2016 roku 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta.   

28 listopada 2016 roku  
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta. 

 

zastępuje się następującą treścią: 

16 listopada 2016 roku - 23 

listopada 2016 roku 
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 

30 listopada 2016 roku 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych. 

9 grudnia 2016 roku 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

w Zapisach Dodatkowych.  

12 grudnia 2016 roku - 15 

grudnia 2016 roku 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta.   
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16 grudnia 2016 roku  
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta. 

 

Pozostałe terminy związane z Ofertą Publiczną Akcji Serii H nie uległy zmianie. 

 

ZMIANA 2 

Str. 59 pkt. 3.11.3 Memorandum „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii H oraz 

terminu związania zapisem”  

 

Dotychczasowe słowa w brzmieniu: 

 

Zapisy na Akcje Serii H będą przyjmowane w terminach od 18 października 2016 roku do 10 listopada 2016 roku. 

 

zastępuje się następującą treścią: 

 

Zapisy na Akcje Serii H będą przyjmowane w terminach od 18 października 2016 roku do 30 listopada 2016 roku. 

 

 

Emitent - Pylon S.A. 
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