
 

OZE-Biomar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ  
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SUPLEMENT NR 2 

z dnia 14 lipca 2021 roku 

do Memorandum Informacyjnego OZE-Biomar S.A. 

z dnia 24 czerwca 2021 r. opublikowanego w związku z Ofertą Publiczną 40.000 Akcji Serii B 

 

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 2 mają znaczenie określone w Memorandum 

Informacyjnym. 

Niniejszy Suplement Nr 2 do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Suplement”) został sporządzony i 

udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i zasadami 

określonymi w Memorandum Informacyjnym w rozdziale Wstęp, pkt „10. Tryb, w jakim informacje o zmianie 

danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.”  

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje Oferowane przed publikacją 

niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji Oferowanych poprzez złożenie oświadczenia 

o uchyleniu się od skutków złożonego Zapisu w terminie który zgodnie ze zdaniem drugim art. 37b ust. 7 Ustawy 

o ofercie Emitent ustala na dziesięć dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 28 lipca 2021 

r. włącznie. 

Oświadczenie składane jest: 

− osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A. - ul. Twarda 18, 

Warszawa albo u Konsorcjanta, w sposób zgodny z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez 

Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami, 

− mailem na adres: ozebiomar@dmnavigator.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym podpisem 

kwalifikowanym, albo 

− mailem na adres: ozebiomar@dmnavigator.pl z podpisanym odręcznie i zeskanowanym 

oświadczeniem, podpisanym dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że 

podpisane odręcznie oświadczenie zostanie również dostarczone do siedziby Domu Maklerskiego 

Navigator S.A. w formie papierowej, do 28 lipca 2021 r. 

 

Suplement został sporządzony w związku z podaniem do publicznej wiadomości o zawieszeniu Oferty. 

 

Spółka niniejszym informuje, że: 

Stosownie do postanowień Memorandum Informacyjnego, po otrzymaniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, 

Spółka postanowiła o zawieszeniu Oferty. Emitent nie wskazuje nowych terminów, w których Oferta może zostać 

wznowiona. Powodem zawieszenia Oferty jest niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta wynik procesu Zapisów 

i budowy księgi popytu. 



Jednocześnie na podstawie art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Spółka postanowiła o wydłużeniu do 10 dni 

roboczych terminu na przyjmowanie ewentualnych oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych 

złożonych Zapisów. 

 

- KONIEC - 

 

   

Ewa Szawłowska Marcin Biechowski Piotr Stański 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

 


