TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-005), ul. Sienkiewicza 110
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SUPLEMENT NR 4
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
Sporządzonego przez TenderHut S.A w związku z:
publiczną ofertą 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.
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://tenderhut.com oraz DM NAVIGATOR: https://dmnavigator.pl.
Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum
Informacyjnym, zgodnie z punktem 8 Memorandum: „Definicje i objaśnienia skrótów”.
Spółka niniejszym informuje, że:
Stosownie do postanowień punktu 4.5.8 Memorandum, Zarząd Spółki po otrzymaniu rekomendacji Firmy
Inwestycyjnej podjął decyzję o zawieszeniu Oferty z ważnego powodu, który w sposób negatywny wpływa na
powodzenie Oferty i którym jest niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta wynik procesu Zapisów i budowy księgi
popytu.
W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych w okresie wakacyjnym, Spółka ocenia, że w chwili
obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie Oferty Akcji serii D1 w sposób zapewniający osiągnięcie
zamierzonych przez Emitenta celów. W opinii Emitenta przeprowadzenie Oferty Akcji serii D1 powinno zostać
zawieszone do czasu, kiedy jej przeprowadzenie, z uwzględnieniem najlepszego interesu dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki oraz nowych inwestorów, będzie możliwe. Emitent będzie na bieżąco informować o
wszelkich zmianach dotyczących planów przeprowadzenia Oferty Akcji serii D1.
W związku z zawieszeniem Oferty w trakcie trwania subskrypcji, złożone Zapisy zostają przez Emitenta uznane
za wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Inwestorzy, którzy
złożyli Zapis mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w miejscu złożenia zapisu na Akcje serii D1 w terminie do piętnastu dni
roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu, tj. do dnia 13 sierpnia 2021 roku włącznie. Emitent,
Dom Maklerski Navigator S.A., ani dany Konsorcjant nie będą pobierać od inwestorów opłat, ani prowizji
za złożenie ww. oświadczenia.

W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu w związku z
opublikowaniem niniejszego suplementu do Memorandum, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni
roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego Zapisu. Zwrot
nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na
rachunek bankowy wskazany przez inwestora w Formularzu Zapisu.
Emitent, zgodnie z punktem 4.5.8 Memorandum, nie wskazuje nowych terminów, w których Oferta może zostać
wznowiona. Emitent, po ustaleniu nowych terminów, w których Oferta może zostać wznowiona, przekaże te
terminy do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art.
37b ust. 9 Ustawy o Ofercie.
Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego
suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody.
Emitent niniejszym wydłuża termin wycofania zgody na subskrypcję akcji do piętnastu dni roboczych od dnia
publikacji niniejszego suplementu, tj. do 13 sierpnia 2021 roku włącznie.
Oświadczenie składane jest:
•

Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl.
Oświadczenie powinno być podpisane odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub
podpisem zaufanym ePUAP i przesłane na ww. adres email. Oświadczenie w formie elektronicznej może
być złożone także u Konsorcjanta, u którego inwestor złożył Zapis na Akcje serii D1, zgodnie z
regulacjami obowiązującymi u Konsorcjanta przyjmującego Zapis na Akcje Oferowane.

•

Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do
siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub na adres Konsorcjanta, u
którego inwestor złożył zapis na Akcje, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Konsorcjanta
przyjmującego Zapis na Akcje Oferowane.

•

Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego
oświadczenia, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub na adres
Konsorcjanta, u którego inwestor złożył zapis na Akcje, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u
Konsorcjanta przyjmującego Zapis na Akcje Oferowane.

W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora oświadczenia, w celu jego terminowego
dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie
składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne
umocowanie do dokonania takiej czynności.
Niniejszy suplement został sporządzony w związku z podaniem do publicznej wiadomości o zawieszeniu Oferty.

Jednocześnie na podstawie art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, Zarząd Spółki postanowił o wydłużeniu do piętnastu
dni roboczych terminu na przyjmowanie ewentualnych oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych
złożonych Zapisów.

