
       Warszawa, 30 listopada 2009 r. 
 
 
 

Komunikat aktualizuj ący 
 
 
Przygotowany w związku ze zmianą terminów subskrypcji. 
 
W prospekcie emisyjnym Intakus S.A. sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji serii 
D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym praw do 
akcji serii D i akcji serii C i D wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
Było str. 12, pkt II.2, str. 214, pkt V.1.3.1: 

„Do 27 listopada 2009 r.  – podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji Serii D; 

2 grudnia 2009 r.  – otwarcie subskrypcji Akcji Serii D; 

2 – 7 grudnia 2009 r.  – przyjmowanie zapisów; 

10 – 11grudnia 2009 r.  – ewentualne przyjmowanie zapisów od inwestorów wytypowanych przez 
Zarząd; 

do 11 grudnia 2009 r.  – zamknięcie subskrypcji.” 
 

Jest str. 12, pkt II.2, str. 214, pkt V.1.3.1: 
„Do 27 listopada 2009 r. – podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji Serii D; 

2 grudnia 2009 r.  – otwarcie subskrypcji Akcji Serii D; 

2 – 8 grudnia 2009 r.  – przyjmowanie zapisów; 

11 – 14 grudnia 2009 r.  – ewentualne przyjmowanie zapisów od inwestorów wytypowanych przez Zarząd; 

do 14 grudnia 2009 r.  – zamknięcie subskrypcji.” 
 
 
Było str. 24, pkt IX.2: 
„JeŜeli okaŜe się, Ŝe na skutek niewystarczającego popytu nie wszystkie akcje zostały przydzielone, w dniach 10 i 
11 grudnia 2009 roku w siedzibie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, 
Millennium Plaza, X piętro przyjmowane będą zapisy od inwestorów wytypowanych przez Zarząd.” 
 
Jest str. 24, pkt IX.2: 
„JeŜeli okaŜe się, Ŝe na skutek niewystarczającego popytu nie wszystkie akcje zostały przydzielone, w dniach 11 i 
14 grudnia 2009 roku w siedzibie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, 
Millennium Plaza, X piętro przyjmowane będą zapisy od inwestorów wytypowanych przez Zarząd.” 
 
 
Było str. 215, pkt V.1.3.2: 
„Zapisy na akcje przyjmowane będą w dniach 2 - 7 grudnia 2009 roku w POK Oferującego i uczestników 
konsorcjum dystrybucyjnego (których lista została zamieszczona na stronach internetowych Emitenta i 
Oferującego: www.intakus.pl i www.amerbrokers.pl). 
(…) 
JeŜeli okaŜe się, Ŝe na skutek niewystarczającego popytu nie wszystkie akcje zostały przydzielone, w dniach 10 i 
11 grudnia 2009 roku w siedzibie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, 
Millennium Plaza, X piętro przyjmowane będą zapisy od inwestorów wytypowanych przez Zarząd.” 
 
 
Jest str. 215, pkt V.1.3.2: 
„Zapisy na akcje przyjmowane będą w dniach 2 - 8 grudnia 2009 roku w POK Oferującego i uczestników 
konsorcjum dystrybucyjnego (których lista została zamieszczona na stronach internetowych Emitenta i 
Oferującego: www.intakus.pl i www.amerbrokers.pl). 
(…) 
JeŜeli okaŜe się, Ŝe na skutek niewystarczającego popytu nie wszystkie akcje zostały przydzielone, w dniach 11 i 
14 grudnia 2009 roku w siedzibie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie, 
Millennium Plaza, X piętro przyjmowane będą zapisy od inwestorów wytypowanych przez Zarząd.” 
 
 



Było str. 222, pkt V.2.3.7: 
„Emitent przewiduje, Ŝe subskrypcja Akcji Serii D zakończy się 11 grudnia 2009 r.” 
 
Jest str. 222, pkt V.2.3.7: 
„Emitent przewiduje, Ŝe subskrypcja Akcji Serii D zakończy się 14 grudnia 2009 r.” 
 
 
 
 
 
Pełnomocnik Emitenta 
 
Jarosław Mizera 
 
 
 
 


