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Hub4fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000659423 

(„Spółka”, „Emitent”) 

 

Komunikat aktualizacyjny nr 1 z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

(„Komunikat aktualizacyjny”) 

do Dokumentu Informacyjnego Hub4fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 

2020 r. sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie 

określonym w art. 37a Ustawy o Ofercie, udostępnionym do publicznej wiadomości 

i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta (www.hub4fintech.pl) 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie aktualizacyjnym mają znaczenie nadane 

im w Dokumencie Informacyjnym Hub4fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2020 r.  

 

Niniejszy Komunikat aktualizacyjny został sporządzony zgodnie z punktem Wstępu 

do Dokumentu Informacyjnego zatytułowanym „Tryb informowania o zmianie danych zawartych 

w Dokumencie w okresie jego ważności”. 

 

ZMIANY DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO WPROWADZONE KOMUNIKATEM 

AKTUALIZACYJNYM NR 1  

 

Zmiana nr 1  – pkt 2.4. Dokumentu Informacyjnego - Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji 

lub sprzedaży Akcji Serii B.  

 

Na stronach nr 16-17 Dokumentu Informacyjnego, zmienia się tabelę określającą Harmonogram 

Oferty, w związku z czym tabela ta otrzymuje następujące brzmienie: 

Harmonogram Oferty 

28 lipca 2020 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 

NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu 

przez GPW w Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym 

Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii B. 

30 lipca 2020 Dzień Prawa Poboru 

31 lipca 2020 Publikacja Dokumentu o Ofercie  

http://www.hub4fintech.pl/
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Harmonogram Oferty 

3 sierpnia 2020 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa 

Poboru i Zapisów Dodatkowych 

24 sierpnia 2020  
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa 

Poboru i Zapisów Dodatkowych.  

2 września 2020 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa 

Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych  

3- 4 września 2020  

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w 

wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez 

podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta   

7 września 2020 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie 

Zarządu Emitenta 

  

Rynek notowania Akcji Serii 

B i praw do Akcji serii B 
Alternatywny System Obrotu - rynek NewConnect 

 

*** 

Zmiana nr 2 – pkt 2.9 Dokumentu Informacyjnego: „Wskazanie zasad oraz terminów 

rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot” 

Na stronie 29 Dokumentu Informacyjnego, zmienia się treść fragmentu dot. wskazania zasad oraz 

terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot, w wyniku czego fragment 

rozpoczynający się od słów „W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku” otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku z powodu nieobjęcia przez Inwestorów 

przynajmniej 2 Akcji Serii B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu 

Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej 

niż 100.000 Euro, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany 

zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu. Zwrot środków 

pieniężnych nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii B.”  

*** 

Zmiana nr 3 – pkt 2.10. Dokumentu Informacyjnego: „Wskazanie przypadków, w których oferta 

może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia” 

Na stronie 29 Dokumentu Informacyjnego, zmienia się treść fragmentu dot. wskazania 

przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 
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przeprowadzenia, w wyniku czego fragment dot. pierwszego opisanego przypadku dot. niedojścia 

do skutku otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym 

nie zostaną objęte zapisem i należycie opłacone przynajmniej dwie Akcje Serii B, przy czym 

Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny 

emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro” 

*** 

Zmiana nr 4 – pkt 2.11. Dokumentu Informacyjnego: „Informacja dotycząca sposobu i formy 

ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych 

kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu” 

Na stronie 31 Dokumentu Informacyjnego, zmienia się treść fragmentu dot. wskazania 

przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku, w wyniku czego fragment dot. 

pierwszego opisanego przypadku dot. niedojścia do skutku otrzymuje następujące brzmienie: 

„do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo 

opłacone zapisy na co najmniej 2 (dwie) Akcje Serii B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy 

brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, 

stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro,  lub” 

*** 

Zmiana nr 5 – pkt 6.3. Dokumentu Informacyjnego: „Czynniki ryzyka związane z rynkiem 

kapitałowym” 

Na stronach 44-45 Dokumentu Informacyjnego, zmienia się treść fragmentu „Ryzyka związanego 

z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta” dot. wskazania przypadków, w których 

oferta może nie dojść do skutku, w wyniku czego fragment dot. pierwszego opisanego przypadku 

niedojścia emisji do skutku otrzymuje następujące brzmienie: 

„do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B w terminach określonych w Dokumencie 

Informacyjnym, nie zostaną objęte zapisem oraz należycie opłacone przynajmniej dwie Akcje Serii 

B, przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu Emisji Akcji Serii B, liczone 

według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro” 

 

Mirosław Januszewski 

Prezes Zarządu Emitenta 

 


