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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 

DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 

Niniejszy komunikat aktualizujący dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą 

publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta 

tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych przez spółkę Naster Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko - Biała. 

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie aktualizującym nr 1 do Informacji o 

Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 10 października 2022 roku 

(„Komunikat”) mają znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.  

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

udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 10 

października 2022 roku („Dokument Ofertowy”). 

Komunikat sporządzany jest w związku z przedłużeniem okresu przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane. 

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom: 

Zmiana nr 1 – str. 15, pkt 3.8 Zapisy, akapit pierwszy 

Było: 

3.8 Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 12 października 2022 roku do dnia 

14 listopada 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.  

Jest: 

3.8 Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 12 października 2022 roku do dnia 

6 stycznia 2023 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.  

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie. 

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

Bielsko – Biała, dnia 09 listopada 2022 roku 
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Maciej Sieracki 

Prezes Zarządu 
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