SUPLEMENT NR 2
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2022 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
TRUE GAMES SYNDICATE S.A.
sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1(jeden) do 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt
osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10
PLN każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 18
sierpnia 2022 r.
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: https://truegamessyndicate.pl/oferta-publiczna1/ i Firmy Inwestycyjnej:
https://www.dminc.pl/true-games-syndicate, 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 21 września 2022 r. włącznie.
Oświadczenie o wycofaniu zgodny można złożyć:
−
−

domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym
zarejestrowane są Prawa Poboru,
domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z wprowadzoną zmianą podmiotu, który będzie przyjmował
wpłaty na akcje w transzy zaproszeń kierowanych przez Zarząd.
Podmiot Pośredniczący nie będzie uczestniczył w przyjmowaniu wpłat za akcje w ramach transzy Zarządu na rzecz
Emitenta. W związku z powyższym w Memorandum Informacyjnym wprowadzono zmianę w dziale IV. Pkt. 11.7.
Było:
„W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy

dokonują wpłat na Akcje Serii H na wydzielony rachunek Podmiotu Pośredniczącego wskazany w
zaproszeniu do złożenia zapisu. Środki na opłacenie Akcji Serii H muszą znaleźć się na rachunku
Podmiotu Pośredniczącego nie później niż w ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na
akcje przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki. „
Jest:
„W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy
dokonują wpłat na Akcje Serii H na wydzielony rachunek Emitenta wskazany w zaproszeniu do złożenia
zapisu. Środki na opłacenie Akcji Serii H muszą znaleźć się na rachunku Emitenta nie później niż w
ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez Inwestorów wskazanych przez
Zarząd Spółki.”

W związku z powyższą zmianą na stronie Emitenta i Podmiotu Pośredniczącego podmienione zostały
formularze zapisów oraz dokonane zostały zmiany w treści stron oferty.

