Uchwała nr 01/05/06/2018
Zarządu Legimi S.A. w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w przedmiocie korekty dokumentów związanych z emisją obligacji serii N
Art. 1
Z uwagi na dostrzeżone omyłki i nieścisłości w dokumentach związanych z emisją obligacji serii
N, przyjętych na podstawie uchwały nr 01/25/05/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Zarząd Legimi
S.A. postanowił dokonać korekty tych dokumentów w następujący sposób:
W memorandum informacyjnym, uzupełniającym Propozycję Nabycia obligacji serii N,
dokonuje się następujących zmian:
- s. 2: sekcja [Emitent]:
koryguje się literówkę i zmienia się zapis:
„Forma prawna: s
półka akcyjna”
na:
„Forma prawna:
spółka akcyjna”
- s. 2: sekcja [Przepis ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na
podstawie memorandum]:
zmienia się zapis:
„Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadkach, o których mowa w art. 7
ust. 8a, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.”
na:
„W celu pełniejszej prezentacji informacji o Emitencie oraz Obligacjach, Emitent udostępnia do
publicznej wiadomości memorandum informacyjne, uzupełniające informacje wyrażone w
Warunkach Emisji.”
- s. 19: sekcja [Dane o emisji]:
usuwa się następujący zapis:
„Emitent, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, złoży do KDPW wniosek o rejestrację
Obligacji w Depozycie. Po rejestracji Obligacji w Depozycie płatności kwot z tytułu posiadania
Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW na rachunek inwestycyjny
Obligatariusza, na którym zostały zdeponowane posiadane Obligacje.”
- s. 19: sekcja [Dane o emisji]:
usuwa się następujący zapis:
„Do Memorandum inwestycyjnego i niezależnie od postanowień w nim zawartych, będą miały
zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w KDPW, na co Obligatariusz nabywając
Obligacje wyraża zgodę.”
- s. 19: sekcja [Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści]:
koryguje się literówkę w dacie uchwały Zarządu i zmienia się zapis:
„Obligacje serii N emitowane są na podstawie Uchwały nr 01/25/05/2018 Zarządu Spółki z dnia
24 maja 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii N.”
na:
„Obligacje serii N emitowane są na podstawie Uchwały nr 01/25/05/2018 Zarządu Spółki z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii N.”
- s. 20: sekcja [Emisja obligacji]:
koryguje się błędne określenie typu obligacji oraz wysokość progu emisji i zmienia się zapis:

„1. Spółka wyemituje od 1 (jednej) do 1200 (jednego tysiąca dwustu) sztuk obligacji imiennych,
niezabezpieczonych serii N o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o
łącznej wartości nominalnej od 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) do 1.200.000 zł (jednego
miliona dwustu tysięcy złotych) („Obligacje serii N”).”
na:
„1. Spółka wyemituje od 431 (czterysta trzydziestu jednej) do 1200 (jednego tysiąca dwustu)
sztuk obligacji na okaziciela, zabezpieczonych serii N o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden
tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej od 431.000 zł (czterystu trzydziestu jeden
tysięcy złotych) do 1.200.000 zł (jednego miliona dwustu tysięcy złotych) („Obligacje serii N”).”
- s. 21: sekcja [Wskazanie wszelkich praw i obowiązków z oferowanych papierów
wartościowych]:
koryguje się literówkę w oznaczeniu serii obligacji oraz zmienia się zapis:
„Do czasu rejestracji Obligacji w Depozycie i zapisania ich na rachunkach inwestycyjnych
Obligatariuszy (lub w przypadku braku rejestracji Obligacji w KDPW), obsługa świadczeń
wynikających z Obligacji serii J prowadzona będzie przez Polski Dom Maklerski S.A. i
następować będzie na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w treści zapisu, a w
przypadku ich późniejszej zmiany – na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariusza w
sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez podmiot prowadzący Ewidencję.”
na:
„Obsługa świadczeń wynikających z Obligacji serii N prowadzona będzie przez Emitenta i
następować będzie na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w treści zapisu, a w
przypadku ich późniejszej zmiany – na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariuszy w
sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez podmiot prowadzący Ewidencję.”
- s. 21: sekcja [Wskazanie wszelkich praw i obowiązków z oferowanych papierów
wartościowych]:
usuwa się zapis:
„Po rejestracji Obligacji w Depozycie świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek i wykupu
Obligacji będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem
KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za
pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy,
poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów
wartościowych Obligatariusza.”
- s. 23: sekcja [Terminarz płatności odsetek]:
koryguje się błąd rachunkowy w liczbie dni w poszczególnych okresach odsetkowych i zmienia
się zapis:
Nr Okresu
Początek
Koniec
Dzień
Data
Liczba dni w
Odsetkowego Okresu
Okresu
Płatności Ustalenia okresie
Odsetkowego Odsetkowego Odsetek / Prawa do odsetkowym
/ Dzień Emisji
Wykupu
Odsetek /
Wykupu
I
13 czerwca
12 września
12
5 września
91 dni
2018
2018
września
2018
2018
II
13 września
12 grudnia
12 grudnia 5 grudnia
90 dni
2018
2018
2018
2018
III
13 grudnia
12 marca
12 marca
5 marca
89 dni
2018
2019
2019
2019

IV

13 marca
2019

12 czerwca
2019

na:
Nr Okresu
Początek
Koniec
Odsetkowego Okresu
Okresu
Odsetkowego Odsetkowego
/ Dzień Emisji
I

13 czerwca
2018

12 września
2018

II

13 września
2018

12 grudnia
2018

III

13 grudnia
2018
13 marca
2019

12 marca
2019
12 czerwca
2019

IV

12
czerwca
2019

5 czerwca
2019

91 dni

Dzień
Płatności
Odsetek /
Wykupu

Dzień
Ustalenia
Prawa do
Odsetek /
Wykupu
5 września
2018

Liczba dni w
Okresie
Odsetkowym

5 grudnia
2018

91 dni

5 marca
2019
5 czerwca
2019

90 dni

12
września
2018
12
grudnia
2018
12 marca
2019
12
czerwca
2019

92 dni

92 dni

- s. 23-25: sekcja [Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń] oraz sekcja
[Informacje o banku reprezentancie lub Administratorze Zastawu, ustanowionych w związku z
emisją obligacji]:
koryguje się błąd w określeniu Administratora Zastawu i zmienia się sformułowanie
„Administrator Zabezpieczenia” na „Administrator Zastawu”
- s. 25: sekcja [Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza]:
usuwa się sekcję 8.2 pkt 3), który to zapis miał następujące brzmienie:
„3) Obligatariusz ma prawo do żądania przedterminowego wykupu wszystkich lub części
posiadanych przez siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać przedterminowego
wykupu tych Obligacji, także w przypadku jeżeli Emitent w okresie 2 (dwóch) miesięcy od Dnia
Emisji nie złoży do GPW wniosku o wprowadzenie Obligacji na Catalyst w formule ASO. Emitent
zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższej
okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do przedterminowego wykupu na żądanie
Obligatariusza poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej
www.biz.legimi.com. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi również podstawę żądania
przedterminowego wykupu Obligacji przez każdego Obligatariusza;”
- s. 26: sekcja [Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza]:
zmienia się zapis:
„Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym rachunek papierów
wartościowych danego Obligatariusza, na którym zapisane będą Obligacje (a w przypadku nie
wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst z podmiotem prowadzącym Ewidencję), w celu
ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania
przedterminowego wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia
własności Obligacji w ramach Ewidencji, oraz w celu wydania stosownego zaświadczenia
potwierdzającego własność Obligacji.”
na:
„Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym Ewidencję w celu
ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania
przedterminowego wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia

własności Obligacji w ramach Ewidencji, oraz w celu wydania stosownego zaświadczenia
potwierdzającego własność Obligacji.”
- s. 26: sekcja [Próg dojścia Emisji do skutku]:
w związku z podwyższeniem progu Emisji zmienia się zapis:
„Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co
najmniej 1 (słownie: jednej) sztuki Obligacji.”
na:
„Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co
najmniej 431 (słownie: czterystu trzydziesut jeden) sztuk Obligacji.”
- s. 33: sekcja [Zasady składania zapisów]:
usuwa się zapis:
„Składając zapis na Obligacje, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć
nieodwołalną dyspozycję deponowania, która stanowi część formularza zapisu na Obligacje
wskazując numeru rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane będą Obligacje po
ich zarejestrowaniu w Depozycie KDPW i nazwę domu maklerskiego prowadzącego ten
rachunek.”
- s. 33: sekcja [Zasady składania zapisów]:
koryguje się błąd w opisie podmiotu uprawnionego do odbioru odpisu z rejestru i zmienia się
zapis:
„Właściwy dokument powinien zostać złożony w siedzibie Domu Maklerskiego, w którym
złożono zapis najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje pod rygorem
uznania zapisu na Obligacje za nieważny.”
na:
„Właściwy dokument powinien zostać złożony w siedzibie Emitenta najpóźniej w dniu
zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje pod rygorem uznania zapisu na Obligacje za
nieważny.”
- s. 33: sekcja [Składanie Dyspozycji Deponowania]:
usuwa się całą sekcję [Składanie Dyspozycji Deponowania]
- s. 35: sekcja [Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie
było skuteczne]:
koryguje się błędne oznaczenie podmiotu uprawnionego do przyjmowania oświadczeń o
uchyleniu się od skutków prawnych złożonych zapisów i zmienia się zapis:
„Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje przed udostępnieniem aneksu i uchylili się od
skutków prawnych złożonych zapisów, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki
bankowe wskazane przez Inwestorów w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od
dnia dostarczenia do Domu Maklerskiego, w którym złożono zapis, oświadczenia na piśmie o
uchyleniu się od skutków prawnych złożonych zapisów.”
na:
„Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje przed udostępnieniem aneksu i uchylili się od
skutków prawnych złożonych zapisów, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki
bankowe wskazane przez Inwestorów w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych do
Emitenta, w którym złożono zapis, oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków
prawnych złożonych zapisów.”
- s. 36: sekcja [Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić
od jej przeprowadzenia. Próg dojścia emisji Obligacji do skutku]:

zmienia się zapis:
„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie prawidłowo
subskrybowanych i opłaconych oraz przydzielonych przez Zarząd Emitenta przynajmniej 1
(słownie: jedna) Obligacja.”
na:
„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie prawidłowo
subskrybowanych i opłaconych oraz przydzielonych przez Zarząd Emitenta przynajmniej 431
(słownie: czterysta trzydzieści jeden) Obligacji.”
- s. 39: sekcja [Dane o Emitencie]:
koryguje się literówkę i zmienia się zapis:
„Forma prawna: s
półka akcyjna”
na:
„Forma prawna:
spółka akcyjna”
- s. 40: sekcja [Krótki opis historii Emitenta]:
koryguje się błędne oznaczenie organu spółki i zmienia się zapis:
„10 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w
sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”
na:
„10 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”
- s. 41: sekcja [Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane
papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe]:
koryguje się błędną informację i zmienia się zapis:
„Papiery wartościowe Emitenta nie są i nie były notowane na rynkach papierów wartościowych,
ani nie były w związku z nimi wystawiane kwity depozytowe.”
na:
„Papiery wartościowe Emitenta serii J wprowadzone zostały do obrotu na rynku Catalyst.”
- s. 44: sekcja [Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta]:
koryguje się błędną informację i zmienia się zapis:
„Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.”
na:
„Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania, przy czym
mandat trwa przynajmniej trzy pełne lata obrotowe.”
- s. 44: sekcja [Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta]:
koryguje się literówkę i zmienia się zapis:
„(iv) Georgii Gruew,”
na:
„(iv) Georgi Gruew,”
- s. 49: sekcja [Dane o strukturze akcjonariatu]:
koryguje się błędy rachunkowe w obliczeniu procentowego udziału akcjonariuszy w kapitale
zakładowym i zmienia się zapis:
„Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus – Udział w
kapitale zakładowym: 18,5%
Frukacz Mateusz – Udział w kapitale zakładowym: 18,3%

Małaczyński Mikołaj – Udział w kapitale zakładowym: 18,3%
Bartłomiej Gola – Udział w kapitale zakładowym: 28,9%
Arkadiusz Piechocki – Udział w kapitale zakładowym: 7,12%
Michał Lehmann – Udział w kapitale zakładowym: 7,04%
Pozostali – Udział w kapitale zakładowym: 19,3%
Razem – Udział w kapitale zakładowym: 100%”
na:
„Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus – Udział w
kapitale zakładowym: 25,04%
Mateusz Frukacz – Udział w kapitale zakładowym: 17,00%
Mikołaj Małaczyński – Udział w kapitale zakładowym: 17,00%
Bartłomiej Gola – Udział w kapitale zakładowym: 7,27%
Arkadiusz Piechocki – Udział w kapitale zakładowym: 7,19%
Michał Lehmann – Udział w kapitale zakładowym: 7,19%
Pozostali – Udział w kapitale zakładowym: 19,33%
Razem – Udział w kapitale zakładowym: 100%”
- s. 52: sekcja [E-księgarnia]:
koryguje się literówkę i zmienia się zapis:
„Klienci, którzy nie korzystają z oferty abonamentowej, mają możliwość zakupy i pobierania
pojedynczych e-książek poza abonamentem, na wszystkie urządzenia.”
na:
„Klienci, którzy nie korzystają z oferty abonamentowej, mają możliwość zakupu i pobierania
pojedynczych e-książek poza abonamentem, na wszystkie urządzenia.”
WARUNKI EMISJI
- s. 134: podwyższa się próg emisji do 431 obligacji i zmienia się zapis:
„w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) sztuka i nie większej niż 1.200 (słownie: jeden
tysiąc dwieście) sztuk na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
i nie większą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)
na:
„w liczbie nie mniejszej niż 431 (słownie: czterysta trzydzieście jeden) sztuk i nie większej niż
1.200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) sztuk na łączną kwotę nie mniejszą niż 431.000 zł
(słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i nie większą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden
milion dwieście tysięcy złotych)
- s. 134: koryguje się błędną podstawę prawną emisji obligacji i zmienia się zapis:
„Niniejsza emisja obligacji dokonywana jest na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach i stanowi emisję obligacji w trybie oferty publicznej, w wyniku
której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej,
liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej
niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych,
dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą
mniejsze niż 1.000.000 euro.”
na:
„Niniejsza emisja obligacji dokonywana jest na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia
2015 r. o obligacjach i stanowi emisję obligacji w trybie oferty publicznej, w wyniku której
zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone
według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż
100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych,

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą
mniejsze niż 1.000.000 euro.”
- s. 136: sekcja [Propozycja nabycia]:
koryguje się błędną datę w definicji pojęcia „Propozycja Nabycia”:
„Propozycja nabycia obligacji zaakceptowana przez Emitenta w dniu 13 czerwca 2018 r.”
na:
„Propozycja nabycia Obligacji zaakceptowana przez Emitenta w dniu 25 maja 2018 r.”
- s. 138: sekcja [Minimalna liczba Obligacji objęta Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia;]:
wskutek wprowadzenia progu emisji zmienia się zapis:
„1 (słownie: jedna) Obligacji”
na
„431 (słownie: czterysta trzydzieści jeden) Obligacji”
- s. 139: sekcja [Zapisy oraz Przydział Obligacji i rozliczenie wpłat:]:
dodać akapit:
„Obligacje mogą zostać objęte i opłacone z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia
wierzytelności Emitenta przysługującej mu od osoby składającej zapis z tytułu zapłaty ceny
tytułem dokonania wpłaty na objęcie Obligacji z wierzytelnością osoby składającej zapis i
przysługującej od Emitenta. W tym celu Inwestor musi zawrzeć z Emitentem odpowiednią
umowę.”
- s. 140: sekcja [Terminarz płatności Odsetek]:
koryguje się błąd rachunkowy w liczbie dni w poszczególnych okresach odsetkowych i zmienia
się zapis:
Nr Okresu
Początek
Koniec
Dzień
Data
Liczba dni w
Odsetkowego Okresu
Okresu
Płatności
Ustalenia
okresie
Odsetkowego Odsetkowego Odsetek /
Praw do
odsetkowym
/ Dzień Emisji
Wykupu
Odsetek /
Wykupu
I
13 czerwca
12 września
12 września 5 września
91 dni
2018
2018
2018
2018
II
13 września
12 grudnia
12 grudnia
5 grudnia
90 dni
2018
2018
2018
2018
III
13 grudnia
12 marca
12 marca
5 marca
89 dni
2018
2019
2019
2019
IV
13 marca
12 czerwca
12 czerwca 5 czerwca
91 dni
2019
2019
2019
2019
na:
Nr Okresu
Początek
Koniec
Dzień
Data
Liczba dni w
Odsetkowego Okresu
Okresu
Płatności
Ustalenia
okresie
Odsetkowego Odsetkowego Odsetek /
Praw do
odsetkowym
/ Dzień Emisji
Wykupu
Odsetek /
Wykupu
I
13 czerwca
12 września
12 września 5 września
92 dni
2018
2018
2018
2018
II
13 września
12 grudnia
12 grudnia
5 grudnia
91 dni
2018
2018
2018
2018
III
13 grudnia
12 marca
12 marca
5 marca
90 dni
2018
2019
2019
2019

IV

13 marca
2019

12 czerwca
2019

12 czerwca
2019

5 czerwca
2019

92 dni

- s. 175-177: uchyla się Załącznik 8 – Objaśnienie definicji i skrótów z uwagi na fakt, że do
zapisów zawartych w memorandum zastosowanie znajdują definicje wyrażone w Warunkach
Emisji
- uzupełnić Formularz przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii N Legimi S.A. w ten sposób,
że dodane zostaną w pkt 10 dodatkowe formy wpłat i uzyska on następujące brzmienie:
10. Kwota wpłaty na Obligacje (wartość nominalna Obligacji: 1.000 zł):

…………………………………………….…. słownie:
…………………………………………………………………………………….……………………………
…...................................
a. Forma wpłaty:
przelew
umowa potrącenia wierzytelności
inna ……………..
Przelew na rachunek Emitenta: 60 1600 1084 0004 0501 5094 0151 (BNP BGŻ Paribas Bank)

Art. 2
Z uwagi na omyłkowe niezałączenie Propozycji Nabycia, stanowiącej załącznik do uchwały nr
01/25/05/2018 z dnia 25 maja 2018 r. publikuje się zaktualizowaną Propozycję Nabycia oraz
zaktualizowany Formularz przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii N Legimi S.A.
Art. 3
Z uwagi na słabą jakość skanów dokumentów finansowych Emitenta, tj. sprawozdania
finansowego za rok 2017, sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz raportu z opinii biegłego z
badania sprawozdania finansowego za rok 2017, publikuje się te dokumenty w lepszej jakości.
Nadto Zarząd Legimi S.A. oświadcza, że dokumenty te dostępne są pod adresem:
http://biz.legimi.com/pl/dla-prasy/news/sprawozdanie-finansowe-legimi-sa-za-rok-2017/184/.
Nadto publikuje się w lepszej jakości skan „Raportu z oszacowania wartości godziwej
zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii D, J, K, L i N emitowanych przez Legimi S.A. z
siedzibą w Poznaniu wg stanu na dzień 23.05.2018 r.”.
Art. 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podpisy:

………………………………………….
Mikołaj Małaczyński
Prezes Zarządu

……………………………………………
Mateusz Frukacz
Członek Zarządu

