SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO INFOSCAN S.A.
(w trakcie zmiany firmy na Grupa Modne Zakupy S.A.)
sporządzone w związku z ofertą publiczną od 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt
tysięcy) do 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery)
akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda z zachowaniem prawa poboru dla
dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 21 lutego 2022 r.

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum
Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje i objaśnienia skrótów”.
Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust 6
Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne,
na stronach internetowych: www.infoscan.pl i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl, w związku z
zaistnieniem nowego znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.
Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego
suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie
dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 1 marca 2022 r. włącznie.
Oświadczenie o wycofaniu zgodny można złożyć:
−
−

domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym
zarejestrowane są Prawa Poboru,
domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na nowy znaczący czynnik, zgodnie z opublikowanym przez
Spółkę raportem ESPI (8/2022), dnia 25 lutego 2022 r. dotyczący zawarcia trzech porozumień inwestycyjnych
dotyczących objęcia i opłacenia akcji serii O INFOSCAN S.A.

W związku z tym na stronie 83 w punkcie „13.3 GMZ.CO sp. z o.o. i Grupa Modne Zakupy sp. z o.o.” Memorandum
Informacyjnego dodano:
„W dniu 24 lutego 2022 r. Spółka zawarła trzy porozumienia inwestycyjne z trzema osobami fizycznymi (dalej
jako: "Inwestor 1", "Inwestor 2" oraz Inwestor 3"; dalej jako "Porozumienie" lub łącznie "Porozumienia") na
mocy, których wyżej wymienieni inwestorzy zobowiązali się do objęcia i opłacenia akcji serii O w zamian za wkład
pieniężny będący iloczynem ilości objętych akcji oraz ceny emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki na postawie
Uchwały Zarządu z dnia 7 lutego 2022 r. ("Akcje"), dochowując wszystkich formalności przewidzianych przez
dokumentację emisyjną oraz przepisy prawa, pod warunkiem, że nie później niż do 28 lutego 2022 r. Spółka
zawrze z GMZ.CO sp. z o.o. oraz jej udziałowcami przedwstępną umowę inwestycyjną, w której treści zostaną
zawarte warunki inwestycji Spółki w GMZ.CO sp. z o.o.
Na mocy Porozumień, Inwestor 1 wyraził wolę objęcia i opłacenia 2.000.000 Akcji, Inwestor 2 wyraził wolę objęcia
i opłacenia 1.000.000 Akcji, Inwestor 3 wyraził wolę objęcia i opłacenia 600.000 Akcji.
Żadna ze stron Porozumienia nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw lub obowiązków
wynikających z Porozumienia na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej, pod rygorem
nieważności, zgody drugiej strony.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że prowadzi na bieżąco rozmowy z zainteresowanymi akcjonariuszami i
w przypadku zawarcia kolejnych porozumień Spółka będzie informowała o nich w raportach ESPI.”

