ANEKS nr 3
do Memorandum Informacyjnego
Symbio Polska S.A.
z siedzibą w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej 8m 20-228 Lublin
KRS 0000266230
www.symbio.pl
sporządzone w związku z ofertą publiczną 3.341.323 akcji na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 1,00 zł każda
z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone w Memorandum
Informacyjnym - w Załączniku 3 „Definicje i objaśnienia skrótów”
Niniejszy Aneks został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o
Ofercie w związku z otrzymaniem postanowienia sądu rejestrowego o przyjęciu do akt rejestrowych Emitenta
wniosku o zabezpieczenie roszczenia roku, która - w opinii Emitenta - jest zaistnieniem znaczącego czynnika,
mogącego wpłynąć na ocenę papieru wartościowego.
W związku z powyższym w treści Memorandum dokonuję się następującej zmiany:

W rozdziale 1. „Czynniki ryzyka” po pkt 1.2.8. dodaje się punkt 1.2.9. o następującej treści:

1.2.9. Ryzyko związane z zaskarżeniem uchwały o emisji Akcji Serii I przez akcjonariuszy
Emitent zwraca uwagę Subskrybentom Akcji Serii I, że istnieje ryzyko opóźnienia rejestracji Akcji Serii I lub
niedokonania tej rejestracji z uwagi na możliwość zaskarżenia uchwały o emisji akcji serii I przez akcjonariuszy.
Powyższe ma związek ze sprzeciwem do uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy złożonym przez EECP I S.a.r.l Luksemburg i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) Waszyngton
DC.
Wskazani wyżej akcjonariusze Spółki złożyli do Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy wniosek o
zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie
zaskarżonej uchwały NWZ - poprzez zawieszenie postępowania rejestracyjnego lub wstrzymanie wykonania tej
uchwały. W złożonej odpowiedzi na powyższy wniosek Spółka wniosła m.in. o oddalenie wniosku w całości jako
bezzasadnego. Niezależnie od powyższego nie można wykluczyć sytuacji, że wskazani powyżej akcjonariusze
wniosą pozew przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwały nr 6 NWZ. W takim
przypadku Spółka podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki mające na celu oddalenie takiego pozwu.

Lublin, dnia 19 lutego 2016 roku

