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Aneks nr 8 
do prospektu emisyjnego spółki  Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” s.A. zatwierdzonego  

Decyzją komisji nadzoru Finansowego nr DeM/410/24/21/08 

W związku ze zmianą terminów subskrypcji na Akcje Oferowane do treści prospektu emisyjnego wprowadza się następujące 
zmiany.

str. 15, lit. F Podsumowanie oraz na str.159, pkt 5.1.2 Dokument Ofertowy (zmieniony aneksem 1, 3 i 4)

Było:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 12 grudnia 2008 r. do 16 grudnia 2008 r., do godziny 14.00
Ogłoszenie ceny emisyjnej: Cena emisyjna zostanie przekazana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów
Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 18 grudnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w obu transzach: od 18 grudnia 2008 r. do 22 grudnia 2008 r.
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji: 22 grudnia 2008 r.
Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania 
zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez 
KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku 
zmiany terminu „book-building” – z uwagi na możliwość znaczącego wpływu na ocenę Oferowanych Akcji – stosowna informacja zostanie podana 
do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed rozpoczęciem procesu „book-building”.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna 
liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten 
nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do 
publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany 
do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie 
w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości w ww. trybie nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych.

Jest:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 12 grudnia 2008 r. do 16 grudnia 2008 r., do godziny 14.00
Ogłoszenie ceny emisyjnej: Cena emisyjna zostanie przekazana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów
Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 18 grudnia 2008 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w obu transzach: od 18 grudnia 2008 r. do 9 stycznia 2009 r.
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji: 9 stycznia 2009 r.
Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania 
zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez 
KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt z zastrzeżeniem 
wskazanych poniżej terminów publikacji aneksu w przypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów. W przypadku zmiany terminu „book-
building” – z uwagi na możliwość znaczącego wpływu na ocenę Oferowanych Akcji – stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed rozpoczęciem procesu „book-building”.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna 
liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin 
ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana 
do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie 
przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed dniem dokonania przydziału. Przedłużenie terminu 
przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, 
stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych.
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W związku z omyłką pisarską w opublikowanym prospekcie do treści prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

str. 72, pkt 19. ppkt 3.5 Dokument rejestracyjny

Było:
Wynagrodzenie w roku   2007                90 884,23 zł

Jest:
Wynagrodzenie w roku   2007                290 884,23 zł


