
 

  

Aneks numer 1 do prospektu emisyjnego INPRO Spółka Akcyjna zatwierdzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2010 roku 

 

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez Zarząd Emitenta w 
dniu 19 stycznia 2011 roku przedziału cenowego akcji oferowanych w drodze publicznej 
oferty na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym. Wskazane poniżej strony 
odnoszą się do treści prospektu emisyjnego udostępnionego do publicznej wiadomości w 
formie elektronicznej w dniu 29 grudnia 2010 roku. 

Przedział cenowy akcji oferowanych w drodze publicznej oferty wynosi od 6,30 zł do 8,30 
zł za jedną Akcję Serii B. Górna granica Przedziału Cenowego stanowi cenę maksymalną 
Akcji Serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.  

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu 
emisyjnego: 

 

Zmiana nr 1: 
Część I – Podsumowanie, Strona 9 punkt 2.1. Podstawowe informacje o ofercie, 
Warunki Oferty i wielkość emisji, po zdaniu w brzmieniu: 

Powyższe liczby oferowanych akcji stanowią wstępnie oferowane akcje.  

dodaje się akapit w brzmieniu: 

Przedział Cenowy akcji oferowanych w drodze publicznej oferty wynosi od 6,30 zł do 8,30 
zł za jedną Akcję Serii B. Górna granica Przedziału Cenowego stanowi cenę maksymalną 
Akcji Serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. 

 

Zmiana nr 2: 

Część IV Dokument Ofertowy, strona 354, Punkt 5.1.1. Warunki Oferty i wielkość 
emisji, po zdaniu w brzmieniu: 

Powyższe liczby oferowanych akcji stanowią wstępnie oferowane akcje.  

dodaje się akapit w brzmieniu: 

Przedział Cenowy akcji oferowanych w drodze publicznej oferty wynosi od 6,30 zł do 8,30 
zł za jedną Akcję Serii B. Górna granica Przedziału Cenowego stanowi cenę maksymalną 
Akcji Serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. 
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Zmiana nr 3: 
Część IV Dokument Ofertowy, strona 360, Punkt 5.3. Cena Akcji Serii B, akapit 
pierwszy w brzmieniu: 

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu oraz przed rozpoczęciem zapisów w 
Transzy Detalicznej, Emitent, na podstawie rekomendacji Oferujących, ustali Przedział 
Cenowy. Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu 
do Prospektu. Górna granica Przedziału Cenowego stanowić będzie cenę maksymalną 
Akcji Serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie. 

otrzyma następujące nowe brzmienie: 

Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego ustalił w dniu 19 stycznia 2011 roku 
Przedział Cenowy na poziomie od 6,30 zł do 8,30 zł za jedną Akcję Serii B. Górna granica 
Przedziału Cenowego stanowi cenę maksymalną Akcji Serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 
pkt 1 Ustawy o Ofercie. 
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