
 

SUPLEMENT NR 1 

Z DNIA 23 CZERWCA 2022 R. 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO MOVIE GAMES VR S.A. 

Z DNIA 20 MAJA 2022 R. 

 

sporządzonego w związku z ofertą publiczną od 1 do 6 335 580 akcji zwykłych na okaziciela serii M o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy 

 

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.mgvremisja.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 27 czerwca 2022 r. 

włącznie.  

Oświadczenie o wycofaniu zgody można złożyć: 

▪ do domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym 

zarejestrowane są Prawa Poboru, 

▪ do 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 (8/2022), dnia 23 czerwca 2022 r. dotyczący podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały z 

dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki Movie Games VR S.A. z dnia 13 maja 

2022 roku w przedmiocie przyjęcia harmonogramu emisji akcji serii M w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z 

zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy). 

Ponadto Movie Games VR S.A. dnia 23 czerwca 2022 roku opublikowała raport EBI (9/2022) przekazując 

informację o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z treścią raportu w dniu 22 czerwca 

2022 roku w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała od Pana Mateusza Wcześniaka rezygnację z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec 23 czerwca 2022 roku. 

 

I. Zmiana harmonogramu oferty 
 

Treść Memorandum Informacyjnego z dnia 20 maja 2022 r. została zaktualizowana w związku z przyjęciem 

przez Zarząd nowego harmonogramu oferty poprzez wydłużenie czasu trwania przyjmowania Zapisów na 

Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które 

odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta („Transza Zarządu”) z przyjętego wcześniej 4 lipca 2022 r. do 

11 lipca 2022 r., przy jednoczesnej zmianie terminu dokonania przydziału akcji podmiotom, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta z 5 lipca 2022 r. na 12 lipca 2022 r. W związku z przyjętą zmianą wpłaty 

na Akcje Oferowane w ramach Transzy Zarządu muszą zostać dokonane do 11 lipca 2022 r. włącznie, wobec 

wskazanego uprzednio 4 lipca 2022 r. 

 



 

Treść Memorandum Informacyjnego została zaktualizowana poprzez: 

a) zmianę wskazanej daty końcowej przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w ramach Transzy 

Zarządu z 4 lipca 2022 r. na 11 lipca 2022 r.; 

b) zmianę wskazanej daty przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta z 5 lipca 2022 r. na 12 lipca 2022 r.; 

c) uzupełnienie informacji w zakresie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych. 

 

 

Zmian dokonano we wszystkich miejscach tego wymagających: 

 

1. Dziele IV „Dane o emisji” w punkcie 11.2 „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub 

sprzedaży” na stronach 76-77 

 

Było: 

„W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii M w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu 

zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów 

wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 27 czerwca 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 roku. 

Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii M zostaną przydzielone przez Zarząd 

Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.” 

Jest: 

„W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii M w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu 

zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów 

wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 27 czerwca 2022 roku do dnia 11 lipca 2022 roku. 

Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii M zostaną przydzielone przez Zarząd 

Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.” 

 

Było: 

„Przydział Akcji Serii M objętych Prawem Poboru nastąpi 24 czerwca 2022 roku, natomiast 5 lipca 2022 

roku nastąpi przydział akcji podmiotom które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.” 

Jest: 

” Przydział Akcji Serii M objętych Prawem Poboru nastąpi 24 czerwca 2022 roku, natomiast 12 lipca 2022 

roku nastąpi przydział akcji podmiotom które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.” 

 

Było: 

Harmonogram Oferty 

20 maja 2022 r  Publikacja Memorandum Informacyjnego 

23 maja 2021 r. 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, 

prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie 

S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii M 

25 maja 2021 r. Dzień Prawa Poboru 

31 maja 2022 r. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych 

14 czerwca 2022 r. 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych. 



 

24 czerwca 2022 r. 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w 

Zapisach Dodatkowych 

27 czerwca – 4 

lipca 2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na 

zaproszenie Zarządu Emitenta 

5 lipca 2022 r. 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta 

 

Jest: 

Harmonogram Oferty 

20 maja 2022 r  Publikacja Memorandum Informacyjnego 

23 maja 2021 r. 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, 

prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie 

S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii M 

25 maja 2021 r. Dzień Prawa Poboru 

31 maja 2022 r. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych 

14 czerwca 2022 r. 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych. 

24 czerwca 2022 r. 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w 

Zapisach Dodatkowych 

27 czerwca – 11 

lipca 2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na 

zaproszenie Zarządu Emitenta 

12 lipca 2022 r. 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta 

 

2. Dziele IV „Dane o emisji” w punkcie 11.5 „Terminy składania zapisów na Akcje Serii M” na 

stronie 78 

 

Było: 

„Zapisy na Akcje Serii M w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu będą przyjmowane od 27 czerwca 

2022 roku do 4 lipca 2022 roku.” 

 

Jest: 

„Zapisy na Akcje Serii M w ramach odpowiedzi na zaproszenie Zarządu będą przyjmowane od 27 czerwca 

2022 roku do 11 lipca 2022 roku.” 

 

3. W dziale IV „Dane o emisji” w punkcie 4 „Określenie podstawy prawnej emisji papierów 

wartościowych” na stronie 63 

 

Dodano: 

„Dnia 23 czerwca 2022 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Spółki 

Movie Games VR S.A. z dnia 13 maja 2022 roku w przedmiocie przyjęcia harmonogramu emisji akcji serii M 



 

w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy). Uchwała 

weszła w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 



 

 

 

 

II. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej  

 

Treść Memorandum Informacyjnego z dnia 20 maja 2022 r. została zaktualizowana w związku z rezygnacją 

Mateusza Wcześniaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Movie Games VR S.A. poprzez 

modyfikację wszystkich informacji dotyczących pełnienia przez Mateusza Wcześniaka funkcji Członka Rady 

Nadzorczej w Movie Games VR S.A., w tym w szczególności w:  

a) Dziale V punkcie 12 “Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta (..)”, podpunkcie b powiązań kapitałowych “pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi 

w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta” 

na stronie 94 

Było: 

“Mateusz Wcześniak będący Członkiem Rady Nadzorczej Movie Games VR S.A. jest jednocześnie 

Prezesem Zarządu Movie Games S.A., które posiada 41,79% udział w kapitale zakładowym i głosach 

Emitenta.” 

Jest: 

“Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta” 



 

b) Dziale V punkcie 12 “Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta (..)”, podpunkcie c powiązań kapitałowych “pomiędzy emitentem a Firmą Inwestycyjną” na 

stronie 94 

Było: 

“Pomiędzy Emitentem a Firmą Inwestycyjną nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe. 

Mateusz Wcześniak będący Członkiem Rady Nadzorczej Movie Games VR S.A. jest jednocześnie 

Członkiem Rady Nadzorczej INC S.A. – podmiotu dominującego względem Domu Maklerskiego INC S.A. 

pełniącego funkcję Firmy Inwestycyjnej.” 

Jest: 

“Pomiędzy Emitentem a Firmą Inwestycyjną nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe.” 

c) Dziale V punkcie 21 “Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta” podpunkcie 

21.2 “Dane o członkach Rady Nadzorczej” na stronach 116 i 118-120, usunięto informacje dotyczące 

uczestnictwa Mateusza Wcześniaka w Radzie Nadzorczej Emitenta i jego życiorys.  


