
 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 3 do  

Prospektu Emisyjnego Akcji serii F 

Inwest Consulting S.A.  

 

 

 

 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku 
 
 
 
 
 
Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: 
- zaciągnięciem przez Emitenta w dniu 19 sierpnia 2008 r. krótkoterminowej poŜyczki, 
- częściową spłatą przez iGlas Sp. z o.o. jednej z poŜyczek, 
- zmianą terminów oferty. 
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ZMIANA NR 1 
 

Str. 73, pkt. 10.3 Dokument Rejestracyjny: 
 
Dodano: 
 
Emitent w dniu 19.08.2008 r. podpisał ze spółką O.W. Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę 
poŜyczki: 
• kwota zaciągniętej poŜyczki wynosi 1.000.000 zł, 
• poŜyczka ma charakter krótkoterminowy i zgodnie z zapisami Prospektu (pkt. 10.3 Dokumentu 

Rejestracyjnego, pkt. 3.3 Dokumentu Ofertowego) zostanie przeznaczona przez Emitenta na 
finansowanie rozwoju spółek portfelowych oraz planowanych do włączenia do grupy kapitałowej – 
poprzez udzielenie poŜyczki dla spółki Huta Pięknego Szkła Makora Sp. z o.o. 

• poŜyczka zostanie spłacona w terminie 7 dni od dojścia emisji akcji serii F do skutku, nie później niŜ 
do 31.10.2008 r., 

• oprocentowanie i koszty kredytu: 
- odsetki od poŜyczki wynoszą w skali roku WIBOR 3M+3 punkty procentowe, 
- dodatkowo Emitent zapłaci prowizję w wysokości 0,5 % udzielonej poŜyczki,  
- odsetki i prowizja płatne będą w momencie spłaty poŜyczki, 
- zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco. 

 
 

ZMIANA NR 2 
 
Str. 86, pkt. 19 Dokument Rejestracyjny: 
 
 

Dodano: 
 
W dniu 20.08.200 r. iGlas Sp. z o.o. spłacił kwotę 400.000 zł z poŜyczki z dnia 11.06.2007 r.  
 
 

ZMIANA NR 3 
 

Strona tytułowa 
Było: 
Zapisy na Akcje serii F przyjmowane będą po Cenie emisyjnej Akcji serii F w okresie od 25 sierpnia 2008 r. 
do 29 sierpnia 2008 r.  Ewentualne zapisy dodatkowe, składane przez inwestorów wytypowanych przez 
Zarząd, przyjmowane będą w dniu 9 września 2008 r. 
 

Jest: 
Zapisy na Akcje serii F przyjmowane będą po Cenie emisyjnej Akcji serii F w okresie od 25 sierpnia 2008 r. 
do 10 września 2008 r.  Ewentualne zapisy dodatkowe, składane przez inwestorów wytypowanych przez 
Zarząd, przyjmowane będą w dniu 19 września 2008 r. 
 

ZMIANA NR 4 
 
Str. 14, pkt. 5 Podsumowania 
Było: 
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii F nastąpi w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 
najpóźniej w dniu 9 września 2008 roku. 
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Ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 26 sierpnia 2008 roku. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 25 
sierpnia 2008 roku i przyjmowane będą do dnia 29 sierpnia 2008 roku. 
 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz po 
uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 9 września 2008 roku. Zgodnie z art. 
436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według 
jego uznania, jednakŜe po cenie nie niŜszej od ich ceny emisyjnej. 
 
Przydział Akcji Serii F nastąpi nie później niŜ 9 września 2008 roku. 
 

Jest: 
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii F nastąpi w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 
najpóźniej w dniu 19 września 2008 roku. 
Ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 5 września 2008 roku. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 25 
sierpnia 2008 roku i przyjmowane będą do dnia 10 września 2008 roku. 
 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz po 
uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 19 września 2008 roku. Zgodnie z art. 
436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według 
jego uznania, jednakŜe po cenie nie niŜszej od ich ceny emisyjnej. 
 
Przydział Akcji Serii F nastąpi nie później niŜ 19 września 2008 roku. 
 

 

ZMIANA NR 5 
 
Str. 16, 17 pkt. 8 Podsumowania 
Było: 
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w dniach 25 sierpnia 
– 29 sierpnia 2008 r. 
(…) 
JeŜeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 
Akcje Serii F zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 9 września 2008 roku. 

 
Jest: 
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w dniach 25 sierpnia 
– 10 września 2008 r. 
(…) 
JeŜeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 
Akcje Serii F zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 19 września 2008 roku. 
 

ZMIANA NR 6 
 
Str. 193, pkt. 5.1.3.1 Dokumentu Ofertowego 
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Było: 
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii F nastąpi w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 
najpóźniej w dniu 9 września 2008 roku. 
Ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 26 sierpnia 2008 roku. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 25 
sierpnia 2008 roku i przyjmowane będą do dnia 29 sierpnia 2008 roku. 
 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz po 
uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 9 września 2008 roku. Zgodnie z art. 
436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według 
jego uznania, jednakŜe po cenie nie niŜszej od ich ceny emisyjnej. 
 
Przydział Akcji Serii F nastąpi nie później niŜ 9 września 2008 roku. 
 
 

Jest: 
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii F nastąpi w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 
najpóźniej w dniu 19 września 2008 roku. 
Ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 5 września 2008 roku. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 25 
sierpnia 2008 roku i przyjmowane będą do dnia 10 września 2008 roku. 
 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz po 
uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 19 września 2008 roku. Zgodnie z art. 
436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii F zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według 
jego uznania, jednakŜe po cenie nie niŜszej od ich ceny emisyjnej. 
 
Przydział Akcji Serii F nastąpi nie później niŜ 19 września 2008 roku. 
 
 

ZMIANA NR 7 
 
Str. 194, pkt. 5.1.3.2 Dokumentu Ofertowego 
Było: 
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w dniach 25 sierpnia 
– 29 sierpnia 2008 r. 
(…) 
JeŜeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 
Akcje Serii F zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 9 września 2008 roku. 

 
Jest: 
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w dniach 25 sierpnia 
– 10 września 2008 r. 
(…) 
JeŜeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 
Akcje Serii F zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 19 września 2008 roku. 
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ZMIANA NR 8 
 
Str. 198, pkt. 5.1.5 Dokumentu Ofertowego 
Było: 
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii F nie później, niŜ 9 września 2008 roku. 
 

Jest: 
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii F nie później, niŜ 19 września 2008 roku. 
 

ZMIANA NR 9 
 
Str. 203, pkt. 5.1.10 Dokumentu Ofertowego 
Było: 
Biorąc pod uwagę powyŜsze regulacje ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 26 sierpnia 2008 
roku. 
(…) 
NiezaleŜnie od sposobu przenoszenia prawa poboru, jego wykonanie będzie moŜliwe pod warunkiem 
zapisania go na rachunku papierów wartościowych najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów 
przewidzianego dla wykonywania praw poboru, tj. 29 sierpnia 2008 roku. 
 

Jest: 
Biorąc pod uwagę powyŜsze regulacje ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 5 września 2008 
roku. 
(…) 
NiezaleŜnie od sposobu przenoszenia prawa poboru, jego wykonanie będzie moŜliwe pod warunkiem 
zapisania go na rachunku papierów wartościowych najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów 
przewidzianego dla wykonywania praw poboru, tj. 10 września 2008 roku. 
 

ZMIANA NR 10 
 
Str. 205, pkt. 5.2.3.7 Dokumentu Ofertowego 
Było: 
Emitent zakłada, Ŝe publiczna oferta Akcji Serii F zakończy się nie później, niŜ 9 września 2008 r. JeŜeli 
jednak w wyniku wykonania prawa poboru i składania zapisów dodatkowych objęte zostaną wszystkie 
oferowane akcje, ostatnim dniem składania zapisów będzie 29 sierpnia 2008 r. 
 

Jest: 
Emitent zakłada, Ŝe publiczna oferta Akcji Serii F zakończy się nie później, niŜ 19 września 2008 r. JeŜeli 
jednak w wyniku wykonania prawa poboru i składania zapisów dodatkowych objęte zostaną wszystkie 
oferowane akcje, ostatnim dniem składania zapisów będzie 10 września 2008 r. 

 
 

 
 
_________________________   _________________________ 

Emitent       Oferujący  

 
 
 
 


