SUPLEMENT NR 4
Z DNIA 9 MARCA 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 (11/2022), dnia 9 marca 2022 r. dotyczący otrzymania zawiadomienia o zmianie stanu
posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund

W związku z tym dokonano aktualizacji zapisów w Memorandum Informacyjnym:
1. Na stronach 122 i 123 w punkcie „22. Struktura akcjonariatu Spółki”
Było:

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania
akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały nr 3
NWZA (Rep. A nr 7585/2021) z dnia 30.12.2021 r. i uchwały Zarządu nr 1/7/2/2022, z dnia 7.02.2022 r.
Nazwa
podmiotu albo
osoba
Pozostali1,2
European High
Growth
Opportunities
Securitization
Fund

przed ofertą

po ofercie

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

13 208 267

13 208 267

92,40%

1 086 956

1 086 956

7,60%

% łącznej
liczby
głosów

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

% łącznej
liczby
głosów

92,40%

13 208 267

13 208 267

39,97%

39,97%

7,60%

1 086 956

1 086 956

3,29%

3,29%

Akcjonariusze
akcji serii O
razem

14 295 223

14 295 223

100%

100%

18 750 000

18 750 000

56,74%

56,74%

33 045 223

33 045 223

100%

100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania
akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały nr
3 NWZA (Rep. A nr 7585/2021) z dnia 30.12.2021 r. i uchwały Zarządu nr 1/7/2/2022, z dnia 7.02.2022r.
przed ofertą

po ofercie

Nazwa
podmiotu albo
osoba

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

Pozostali1,2

13 208 267

13 208 267

92,40%

1 086 956

1 086 956

7,60%

European High
Growth
Opportunities
Securitization
Fund

% łącznej
liczby
głosów

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

92,40%

13 208 267

13 208 267

32,44%

32,44%

7,60%

1 086 956

1 086 956

2,67%

2,67%

26 416 534

26 416 534

64,89%

64,89%

40 711 757

40 711 757

100%

100%

Akcjonariusze
akcji serii O
razem

14 295 223

14 295 223

100%

100%

% łącznej
liczby
głosów

Źródło: Emitent
1

W tym porozumienie akcjonariuszy posiadające 485.885 akcji Spółki stanowiących 3,68% udziału w kapitale i
głosach na WZ Spółki. Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust.
1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia
12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr
15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała
w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia
28 kwietnia 2020 r., w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI
1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
2

W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4
Regulaminu ASO.
Jest:

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania
akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały nr 3
NWZA (Rep. A nr 7585/2021) z dnia 30.12.2021 r. i uchwały Zarządu nr 1/7/2/2022, z dnia 7.02.2022 r.
przed ofertą

Nazwa
podmiotu albo
osoba

Liczba akcji

Pozostali1,2

14 295 223

liczba
głosów na
WZ
14 295 223

po ofercie

% łącznej
liczby akcji
100%

% łącznej
liczby
głosów
100%

Akcjonariusze
akcji serii O
razem

14 295 223

14 295 223

100%

100%

14 295 223

liczba
głosów na
WZ
14 295 223

18 750 000
33 045 223

Liczba akcji

% łącznej
liczby akcji

% łącznej
liczby
głosów

43,26%

43,26%

18 750 000

56,74%

56,74%

33 045 223

100%

100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej przy założeniu wyemitowania
akcji w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały nr
3 NWZA (Rep. A nr 7585/2021) z dnia 30.12.2021 r. i uchwały Zarządu nr 1/7/2/2022, z dnia 7.02.2022r.

Nazwa
podmiotu albo
osoba
Pozostali1,2

przed ofertą

po ofercie

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

14 295 223

14 295 223

100%

% łącznej
liczby
głosów
100%

Akcjonariusze
akcji serii O
razem

14 295 223

14 295 223

100%

100%

Liczba akcji

liczba
głosów na
WZ

% łącznej
liczby akcji

% łącznej
liczby
głosów

14 295 223

14 295 223

35,11%

35,11%

26 416 534

26 416 534

64,89%

64,89%

40 711 757

40 711 757

100%

100%

Źródło: Emitent
1

W tym porozumienie akcjonariuszy posiadające 485.885 akcji Spółki stanowiących 3,68% udziału w kapitale i
głosach na WZ Spółki. Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust.
1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia
12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr
15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała
w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia
28 kwietnia 2020 r., w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI
1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
2

W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4
Regulaminu ASO.

