
 

 

 

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 ROKU 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA 

PODATKOWEGO S.A.  

  

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 z 

powstaniem konsorcjum dystrybucyjnego.   

 

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

Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 22 grudnia 2016 

roku na stronie internetowej: Emitenta - http://www.danks.pl w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty 

informacyjne oraz Oferującego  HFT Brokers Dom Maklerski S.A.  (http://hftinvestment.pl/). 

 

Zmiana nr 1 

Str. 55 Rozdział 3 pkt. 3.11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii E oraz 

terminu związania zapisem: 

Dodano zapis w brzmieniu: 

Dopuszcza się organizację Konsorcjum Dystrybucyjnego, w ramach którego poszczególne podmioty tworzące 

Konsorcjum Dystrybucyjne będą przyjmowały zapisy na Akcje serii E o których mowa w art. 436 § 4 k. s. h. tj. 

na akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych.  

W dniu 3 lutego 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Oferującym – HFT Brokers Dom Maklerski S.A., 

a Członkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego – Polskim Domem Maklerskim S.A.  

Zapisy na Akcje Serii E Członek Konsorcjum Dystrybucyjnego przyjmować będzie w siedzibie Polskiego 

Domu Maklerskiego S.A. przy ul. Moniuszki 1A w Warszawie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: 

sprzedaz@polskidm.com.pl. 

 

 

mailto:sprzedaz@polskidm.com.pl


Uczestnik Konsorcjum przyjmować będzie zapisy na Akcje serii E w formie i zgodnie z zasadami 

obowiązującym w Polskim Domem Maklerskim S.A. będącym uczestnikiem Konsorcjum Dystrybucyjnego, 

jednakże zasady te nie mogą być sprzeczne z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.   

Zmiana nr 2 

Str. 60 Rozdział 3 pkt. 3.11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych 

niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej. 

Było: 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują 

wpłat na Akcje Serii E na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złożenia 

zapisu. Zgodnie z art 5a. ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą 

zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 

zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji.  

Przelew powinien zawierać adnotacje w tytule wpłaty:  

 dla osób fizycznych - „numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii E Danks 

Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”,  

 dla pozostałych - „nazwa subskrybenta oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii E Danks Europejskie 

Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”.  

Jest: 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują 

wpłat na Akcje Serii E na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złożenia 

zapisu. Zgodnie z art 5a. ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą 

zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 

zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji.  

Przelew powinien zawierać adnotacje w tytule wpłaty:  

 dla osób fizycznych - „numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii E Danks 

Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”,  

 dla pozostałych - „nazwa subskrybenta oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii E Danks Europejskie 

Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”.  

W przypadku zapisów składanych u Członka Konsorcjum Dystrybucyjnego płatność za Akcje serii E musi być 

dokonana wyłącznie w formie przelewów w złotych na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. 

prowadzonego przez Toyota Bank o nr: 06 2160 0003 2000 1617 9613 0001. 

Wpłaty na Akcje serii E na rachunek Członka Konsorcjum Dystrybucyjnego powinna zostać uiszczona w 

pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. najpóźniej do 

końca ostatniego dnia składania zapisów na Akcje serii E.  Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

 numer PESEL (REGON lub inny), 

 imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej) Inwestora, 

 adnotację „Wpłata na Akcje serii E Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”      

W przypadku gdy wpłata na Akcje serii E jest dokonywana z rachunku osoby innej, niż składająca zapis na 

Akcje w tytule przelewu powinno się wskazać imię i nazwisko Inwestora (albo nazwę w przypadku Inwestorów 

nie będących osobami fizycznymi) jako beneficjenta wpłaty pod rygorem nieuwzględnienia zapisu na Akcje serii 

E przy przydziale Akcje serii E. 



Zmiana nr 3 

W Rozdziale 6 dodano punkt 6.5. w brzmieniu „Miejsce przyjmowania zapisów na Akcje serii E 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A”: 

Polski Dom Maklerski S.A. (Członek Konsorcjum Dystrybucyjnego) 

ul. Moniuszki 1A 

00-014 Warszawa  

Tel. (22) 629 27 12 

Fax (22) 659 20 70  


