SUPLEMENT NR 2
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
do Memorandum Informacyjnego Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A.
opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2022 r.
w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 202.371 Akcji serii K
UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Memorandum
Informacyjnym - w pkt. 7.3 „Definicje i objaśnienia Skrótów”.
Niniejszy Suplement do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Suplement”) został sporządzony i udostępniony do
publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w związku z zawężeniem grupy
inwestorów uprawnionych do objęcia akcji serii K.
Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione
Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.
Niniejszy Suplement został opublikowany po rozpoczęciu Zapisów. W związku z powyższym zgodnie z art. 37b ust. 7
Ustawy o ofercie publicznej osobie, która złożyła Zapis przed publikacją Suplementu przysługuje uprawnienie do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej
przyjmującej Zapisy oświadczenia na piśmie w terminie 3 (trzech) dni od publikacji Suplementu.
Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody to 5 maja 2022 roku.
W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
Zmiana nr 1:
Str. 80, Pkt. 4.10 Memorandum, śródtytuł „Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana”
Na końcu dodaje się nowy akapit:
„W związku sankcjami nałożonymi art. 5e rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
a także art. 1x rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, niniejsza oferta nie jest
kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub
do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na
Białorusi. W związku z powyższym Koordynator Oferty oraz Członkowie Konsorcjum Detalicznego nie będą
przyjmować zapisów na akcje spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A od wyżej wskazanych osób i podmiotów, a
w przypadku złożenia zapisu przez takie osoby/podmioty zapis zostanie odrzucony. Ograniczenia te nie znajdują
zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt
czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.”
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