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Piaseczno, 16 listopada 2021 roku 

 

 

Komunikat Aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego 

Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie 

opublikowanego w dniu 15 listopada 2021 r., sporządzonego w związku z ofertą publiczną od 312.500 

do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B przeprowadzoną na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie 

art. 37b ust. 9 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum 

Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: https://www.simpleday.pl i DM INC: https://www.dminc.pl.  

Pojęcia pisane w niniejszym komunikacie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, 

zgodnie z załącznikiem: „Definicje i objaśnienia skrótów”.  

Komunikat aktualizujący został sporządzony w związku ze wskazaniem niewłaściwych numerów kontaktowych do 

Firmy Inwestycyjnej. 

 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

Rozdział IV. „Dane o ofercie Akcji”, pkt 11. „Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”, 

ppkt 11.3. „Zasady, miejsce i termin składania zapisów oraz termin związania zapisem”, str. 57 

 

Było:  

,,Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób: 

- elektronicznie – przez przesłanie formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf, opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w ramach profilu zaufanego ePUAP. 

- osobiście – przez osobiste przekazanie podpisanego odręcznie oryginału formularza zapisu, wypełnionego 

według ustalonego wzoru, w siedzibie głównej DM INC przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w 

Punkcie Obsługi Klienta DM INC przy ul. Wilczej 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa. Zapis na Akcje składany 

osobiście powinien być przekazany i podpisany w trzech egzemplarzach, z którego jeden jest przeznaczony 

dla Inwestora. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Firma Inwestycyjna zwraca się o 

wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie pod nr 508 762 435 - Poznań albo 514 068 767 -  

Warszawa” 

 

Jest: 

,,Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób: 
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- elektronicznie – przez przesłanie formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf, opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w ramach profilu zaufanego ePUAP. 

- osobiście – przez osobiste przekazanie podpisanego odręcznie oryginału formularza zapisu, wypełnionego 

według ustalonego wzoru, w siedzibie głównej DM INC przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w 

Punkcie Obsługi Klienta DM INC przy ul. Wilczej 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa. Zapis na Akcje składany 

osobiście powinien być przekazany i podpisany w trzech egzemplarzach, z którego jeden jest przeznaczony 

dla Inwestora. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Firma Inwestycyjna zwraca się o 

wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie pod nr +48 61 845 5006 (Poznań) albo +48 61 845 

5005 (Warszawa).” 

 

 

 

 


