(spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr: 0000513365)

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3
Z DNIA 08 GRUDNIA 2021 ROKU
DO PROSPEKTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu spółki Bio Planet S.A siedzibą w z siedzibą w Wilkowej Wsi
(„Spółka”, „Emitent”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2021 roku
(„Prospekt”), który został sporządzony w związku z: (i) publiczną subskrypcją nie więcej niż do 200.000 nowo
emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcje Nowej
Emisji”), (ii) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki
zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje Sprzedawane”), („Oferujący”) oraz
(iii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 istniejących akcji Spółki
(„Akcje Istniejące”), jak również nie więcej niż 200.000 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 200.000 praw do
akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku
podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
stanowi komunikat aktualizujący sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej
(„Komunikat”). Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Komunikat został sporządzony w związku z podjęciem decyzji przez Spółkę o zmianie rynku notowań Akcji
Dopuszczonych (tj. Akcji Istniejących oraz Praw do Akcji Spółki).
W związku z faktem, że akcje Spółki zostały nabyte przez nowego akcjonariusza, którego udział
w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest znaczący, wpłynęło to na stan
posiadania akcji Spółki przez inwestorów, z których żaden nie będzie posiadał więcej niż 5% głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki (free float).
W związku z powyższym Emitent zdecydował, że będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji Dopuszczonych na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A.

