KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
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 Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w
Memorandum Informacyjnym - w Załączniku 3 „Definicje i objaśnienia skrótów”
Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41
ust. 10 Ustawy o Ofercie w związku ze zmianą treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum
w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych.
W związku z powyższym w treści Memorandum dokonuję się następującej zmiany:

Na s. 34 w pkt 3.11.4. w trzecim akapicie (zasady opłacania zapisów na akcje w drodze potrącenia wierzytelności)
tekst dotychczasowy:
„Subskrybenci składający Zapisy na Akcje Serii I na podstawie Praw Poboru mogą dokonywać opłacenia Zapisu
na Akcje Serii I w drodze wzajemnego potrącenia swoich wymagalnych i bezspornych wierzytelności wobec Spółki
z wierzytelnością Emitenta z tytułu opłacenia zapisu na Akcje Serii I. Opłacenie Zapisu w tej formie możliwe jest
pod warunkiem przedstawienia Emitentowi wierzytelności mających być przedmiotem potrącenia nie później niż
na 5 dni roboczych przed końcem terminu przyjmowania zapisów. Subskrybenci zainteresowani dokonaniem
opłacenia Zapisów na Akcje Serii I w tej formie proszeni są o zgłaszanie się osobiście bądź przez pełnomocników
(wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej, obejmujące prawo do reprezentowania mocodawcy w zakresie
zawarcia umowy wzajemnego potrącenia wierzytelności celem opłacenia Zapisu) do sekretariatu Spółki w godz. od
9:00 do 15:00 z oryginałami dokumentów potwierdzających prawa do wierzytelności mającej być przedmiotem
potrącenia. W terminie 2 dni roboczych Spółka zaproponuje Subskrybentowi zawarcie umowy wzajemnego
potrącenia wierzytelności ze skutkiem na dzień złożenia Zapisu bądź zawiadomi Subskrybenta o swoich
zastrzeżeniach odnośnie możliwości potrącenia przedstawionej wierzytelności.”
zastępuje się tekstem następującym:
„Subskrybenci składający Zapisy na Akcje Serii I na podstawie Praw Poboru mogą dokonywać opłacenia Zapisu
na Akcje Serii I w drodze wzajemnego potrącenia swoich wymagalnych i bezspornych wierzytelności wobec Spółki
z wierzytelnością Emitenta z tytułu opłacenia zapisu na Akcje Serii I. Opłacenie Zapisu w tej formie możliwe jest
pod warunkiem przedstawienia Emitentowi wierzytelności mających być przedmiotem potrącenia nie później niż
na jeden dzień roboczy przed końcem terminu przyjmowania zapisów. Subskrybenci zainteresowani dokonaniem
opłacenia Zapisów na Akcje Serii I w tej formie proszeni są o zgłaszanie się osobiście bądź przez pełnomocników
(wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej, obejmujące prawo do reprezentowania mocodawcy w zakresie
zawarcia umowy wzajemnego potrącenia wierzytelności celem opłacenia Zapisu) do sekretariatu Spółki w godz. od
9:00 do 15:00 z oryginałami dokumentów potwierdzających prawa do wierzytelności mającej być przedmiotem
potrącenia. W terminie 1 dnia roboczego Spółka zaproponuje Subskrybentowi zawarcie umowy wzajemnego
potrącenia wierzytelności ze skutkiem na dzień złożenia Zapisu bądź zawiadomi Subskrybenta o swoich
zastrzeżeniach odnośnie możliwości potrącenia przedstawionej wierzytelności.”

