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ANEKS NR 3  

DO  PROSPEK TU EMISYJN EG O S PÓŁKI MILES TONE  MEDIC AL,  INC  ZATWIER DZO NEGO  

DECYZJĄ K O MIS JI  NADZORU FINANSO WEGO NR L .  DZ.  DPI/WE/410/2/ 24/15   

W DNIU 4 GRUDNI A 2015 R.  

 

 

 

Niniejszy Aneks nr 3 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

 

Informacja o zawieszeniu Oferty 

 

Zgodnie z warunkami Oferty zamieszczonymi w Prospekcie w rozdz. „Warunki Oferty”, w dniu 16 grudnia 2015 r. 

Emitent w porozumieniu z Oferującym podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty z ważnego powodu. 

Jednocześnie podjęto decyzję o niewskazywaniu nowych terminów Oferty, które zostaną ustalone w terminie 

późniejszym. W takim przypadku Oferta będzie przeprowadzana zgodnie z nowym harmonogramem, po 

opublikowaniu komunikatu aktualizacyjnego wprowadzającego odpowiednie zmiany do Prospektu. 

 

Przyczyną zawieszenia Oferty są niesprzyjające warunki rynkowe. 

 

 

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie) 

 

Zgodnie z warunkami Oferty Publicznej przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale 5.1.4 „Wskazanie, kiedy i w jakich 

okolicznościach oferta może zostać odwołana lub zawieszona oraz czy odwołanie oferty może wystąpić po 

rozpoczęciu subskrypcji”  jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w czasie trwania okresu przyjmowania 

zapisów od Inwestorów Indywidualnych lub Instytucjonalnych, złożone zapisy oraz opłaty z ich tytułu pozostaną 

ważne. Jednak Inwestorzy będą mieli prawo do wycofania się z udziału w Ofercie poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do 

Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu – w 

przypadku niniejszego Aneksu – do dnia ogłoszenia nowych terminów Oferty, które zostaną podane do wiadomości 

publicznej w formie komunikatu aktualizacyjnego do Prospektu.  

 
W takim wypadku wszelkie płatności dokonane z tytułu zapisów zostaną zwrócone na rachunki Inwestorów 

Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki Inwestorów Indywidualnych, z których 

subskrybowali oni Akcje Oferowane bez odsetek i odszkodowań nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

 

Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków 

pieniężnych zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot innych 

poniesionych kosztów.  

 

PODPISY NA KOLEJNYCH STRONACH 


