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Aneks Nr 2  

z dnia 05 września 2017 r.  

do Memorandum Informacyjnego  

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.  

z siedzibą w Poznaniu  

opublikowanego w dniu 01 września 2017 r. 

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 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 2016 r. 1639 z późn. zm.), w związku zawieszeniem Oferty 

Publicznej Akcji serii F.  

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 01 września 

2017 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki (www.open.poznan.pl) oraz Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).  

W związku z udostępnieniem przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Memorandum 

Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji 

Oferowanych, Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, 

mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów przez złożenie w firmie inwestycyjnej 

oferującej Akcje serii F oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomości tej informacji (tj. do końca dnia 07 września 2017 r.). 

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Akcji Oferowanych  

Zgodnie z warunkami Oferty zamieszczonymi w Memorandum Informacyjnym w rozdziale „Określenie 

zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”, w dniu 05 września 2017 roku Zarząd Spółki 

podjął decyzję o zawieszeniu Publicznej Oferty Akcji serii F bez jednoczesnego wskazania nowych 

terminów Oferty Publicznej, które zostaną ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 

późniejszym.  

Oferta Publiczna będzie przeprowadzana zgodnie z nowym harmonogramem, po opublikowaniu 

Komunikatu Aktualizującego do Memorandum Informacyjnego wskazującego nowe terminy Publicznej 

Oferty Akcji serii F.  

 

Emitent – 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.    

 

 

Dariusz Godlewski – Prezes Zarządu. 

 


