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SUPLEMENT NR 2 

DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

Z DNIA 19 MAJA 2022 ROKU 

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie 

mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 781.250 (słownie: siedemset osiemdziesiąt 

jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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. 

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 2 do Informacji o Emitencie i 

warunkach oraz zasadach oferty z dnia 19 maja 2022 roku („Suplement”) mają znaczenie 

określone w wyżej wymienionym dokumencie.  

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została 

udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 19 maja 

2022 roku („Dokument Ofertowy”). 

Suplement sporządzany jest w związku z rozszerzeniem informacji o kategoriach 

produktów oferowanych przez Spółkę 

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom: 

Zmiana nr 1 – str. 10 i 11, pkt 2.5.3 „Oferta Spółki”: 

Dodaje się następujący akapit: 

Ponadto w celu poszerzenia oferty i lepszego wykorzystania posiadanych kanałów 

dystrybucji, Spółka dystrybuuje produkty Foods by Ann i marki Levann. W czerwcu 2022 

roku Spółka rozpoczęła współprace ze spółką Kombinat Konopny S.A. Działania te 

zwiększają stopień wykorzystania istniejących struktur sprzedażowych, w tym sklepu 

internetowego, podnosząc jego atrakcyjność w oczach konsumentów jak i zwiększając 

grono potencjalnych klientów. W kanale rynku tradycyjnego poszerzenie bazy produktowej 

zwiększa efektywność działań handlowych optymalizując strukturę kosztów. 

 

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie. 

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Dokumencie Ofertowym.  

Całowanie, dnia 07 czerwca 2022 roku 

 

 

 

____________________  ____________________ 

Michał Lasocki 

Prezes Zarządu 

 Radosław Łodziato 

Wiceprezes Zarządu 
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