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SUPLEMENT NR 3  

z dnia 05 maja 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 komunikacie aktualizującym 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 rozpoczęciem działań poszerzających dotychczasowy model dystrybucji produktów Grupy Kapitałowej 
o tzw. „marketplace” w okresie między udostępnieniem Memorandum, a zakończeniem okresu 
oferowania Akcji Oferowanych. 

 

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 9 maja 2022 roku. 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

Zmiana nr 1: 

Strona 108 podtytuł „Kanał online”, na końcu dodaje się nowy akapit: 

Dodatkowo, Zarząd Spółki postanowił o rozpoczęciu od maja 2022 roku działań mających na celu 
uruchomienie sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej w ramach platform zakupowych (tzw. 
Marketplace).  

W związku z podjętymi działaniami, w dniu 4 maja 2022 roku Spółka zawarła list intencyjny ze spółką 
Gonito sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, specjalizującą się w obsłudze podmiotów zainteresowanych 
wykorzystaniem największej elektronicznej platformy zakupowej na świecie. Zawarty list intencyjny 
potwierdza zamiar nawiązania współpracy pomiędzy Spółką i Gonito sp. z o.o. w zakresie  wsparcia i 
pomocy ze strony Gonito sp. z o.o.  w przygotowaniu i uruchomieniu kanału sprzedaży produktów Grupy 
Kapitałowej na europejskich rynkach obsługiwanych przez platformę Amazon. List Intencyjny stanowi 
wyłącznie wyraz intencji stron co do prowadzenia dalszych rozmów oraz analiz związanych z 
potencjalną współpracą. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, po zawarciu  wiążącej umowy, Gonito 
sp. z o.o. udzieli Spółce wsparcia i przekaże niezbędne informacje służące właściwemu przygotowaniu 
się Spółki do współpracy z wyżej wymienioną globalną platformą zakupową oraz udzieli niezbędnego 
wsparcia, tak by oferta Spółki spełniała wszystkie wymogi i oczekiwania po stronie platformy. Zgodnie 
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z listem intencyjnym Gonito sp. z o.o. świadczyć będzie usługę dla Spółki ,w zamian za wynagrodzenie, 
które określone zostanie w toku dalszych rozmów i określone w przedmiotowej umowie.  

 

 

_______________ 

Janusz Palikot 

_______________ 

Tomasz Nietubyć 

_______________ 

Tomasz Czechowski 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

 


	z dnia 05 maja 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 komunikacie aktualizującym 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 rozpoczęciem działań poszerzających dotychczasowy model ...
	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 pra...
	Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody to 9 maja 2022 roku.

		2022-05-05T09:26:57+0200
	JANUSZ MARIAN PALIKOT


		2022-05-05T10:44:55+0300
	Tomasz Witold Nietubyć


		2022-05-05T10:37:02+0200
	Tomasz  Czechowski




