
KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1 
DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

Z DNIA 19 MAJA 2022 ROKU 

Niniejszy komunikat aktualizacyjny dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z 
ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej, niż 781.250 (siedmiuset 
osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu pięćdziesięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych 
przez spółkę Intenson Spółka Akcyjna z siedzibą w Całowaniu, Całowanie 94G, 05-480 
Karczew.  

Treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 19 maja 2022 roku 
ulega następującym zmianom: 

Punkt  

Było: 

8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 23 maja 2022 roku do dnia  
23 czerwca 2022 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji 
informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy 
niż dwa tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na 
Akcje Oferowane i dłuższy niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w 
przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, ostatni 
złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.  

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 
punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora 
adres e-mail. W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać 
przesłany (załadowany) pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej 
do Inwestora. W przypadku podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem osobistym podpisany plik powinien zostać przesłany na 
adres inwestorzy@intenson.pl.  

Jest: 

8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 23 maja 2022 roku do dnia  
23 sierpnia 2022 roku. Spółka może skrócić okres subskrypcji informując o tym na 
stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od 
dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w 
przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 100 Akcji Oferowanych, ostatni 
złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.  

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 
punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora 
adres e-mail. W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać 
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przesłany (załadowany) pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej 
do Inwestora. W przypadku podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem osobistym podpisany plik powinien zostać przesłany na 
adres inwestorzy@intenson.pl.  

W pozostałym zakresie treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z 
dnia 19 maja 2022 roku nie ulega zmianie. 

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w informacji o Emitencie i 
warunkach oraz zasadach oferty z dnia 19 maja 2022 roku. 

Całowanie, dnia 20 czerwca 2022 roku 

__________________________ 

Michał Lasocki 

Prezes Zarządu

__________________________ 

Radosław Łodziato  

Wiceprezes Zarządu
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