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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 

DO PROSPEKTU GAMES OPERATORS S.A. 

zatwierdzonego w dniu 28 lutego 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(„Prospekt”) 

 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3 („Komunikat Aktualizujący”) został sporządzony w celu 

umożliwienia Inwestorom Instytucjonalnym złożenia zapisów na Akcje Oferowane również w inny 

sposób, na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich łączącej Inwestora Instytucjonalnego z 

Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu, niż wynikający z dotychczasowych 

zasad wskazanych w Prospekcie w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie Zasady składania zapisów oraz 

płatności za Akcje Oferowane, podpunkt Inwestorzy Instytucjonalni. 

Komunikat Aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w 

Prospekcie. 

Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych 

W celu umożliwienia Inwestorom Instytucjonalnym złożenia zapisów na Akcje Oferowanych również w 

inny sposób, przewidziany przez umowę o świadczenie usług maklerskich łączącą Inwestora 

Instytucjonalnego z Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu: 

1. Prospekt, rozdział Podsumowanie, Sekcja 4: Kluczowe informacje na temat oferty publicznej 

papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, punkt Zapisy i wpłaty 

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, akapit 2 (strona 11) otrzymuje następujące brzmienie: 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na 

Akcje Oferowane, będą przyjmowane przez Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą 

Popytu na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów 

Instytucjonalnych na Akcje Oferowane będą przyjmowane na piśmie na formularzu zapisu 

udostępnionym przez Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu lub w inny sposób, 

za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności telefonicznie lub za 

pośrednictwem Internetu), jeżeli przewiduje taką możliwość umowa o świadczenie usług maklerskich 

łączącą Inwestora Instytucjonalnego z Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu. 

2. Prospekt, rozdział Warunki Oferty, punkt Zasady składania zapisów oraz płatności za Akcje 

Oferowane, podpunkt Inwestorzy Instytucjonalni, akapit 2 (strona 169) otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na 

Akcje Oferowane, będą przyjmowane przez Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą 

Popytu na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów 

Instytucjonalnych na Akcje Oferowane będą przyjmowane na piśmie na formularzu zapisu 
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udostępnionym przez Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu lub w inny sposób, 

za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności telefonicznie lub za 

pośrednictwem Internetu), jeżeli przewiduje taką możliwość umowa o świadczenie usług maklerskich 

łączącą Inwestora Instytucjonalnego z Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu. 

Formularz zapisu zawierać będzie także obowiązkowe polecenie zdeponowania Akcji Oferowanych na 

rachunku papierów wartościowych Inwestora. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych 

zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) zasad i dokumentów wymaganych przy 

składaniu zapisów, w tym przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające 

w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych; oraz (ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni 

powinni skontaktować się z Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu. 

 

 

 


