KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 2
DO INFORMACJI O EMITENCIE I
WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY
OPUBLIKOWANEJ DNIA

19 MARCA 2020

ROKU
Niniejszy komunikat aktualizacyjny dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną
nie mniej, niż 1 i nie więcej, niż 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej
0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Premium Fund Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67D lok 26, 31-559 Kraków.
Treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty opublikowana dnia 19 marca 2020
roku ulega następującym zmianom:
Po punkcie 5.14 dodaje się punkty 5.15 – 5.16 w następującym brzmieniu:
Było:
5.15

Ryzyko niezrealizowania celów emisji Akcji Oferowanych

Emitent podejmuje działania mające na celu realizację celów emisji Akcji Oferowanych, w
szczególności w zakresie produkcji, udostępniania i dystrybucji gier. Przyszłe przychody Emitenta
uzależnione są od udostępnionych użytkownikom produktów. Tym samym wszelkie opóźnienia lub
niemożliwość publikacji poszczególnych gier, w tym ze względu na okoliczności niezależne od
Emitenta, może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację Emitenta, a także skutkować brakiem
realizacji dalszych zamierzeń, w tym opisanych w niniejszym dokumencie i innych materiałach
dotyczących emisji Akcji Oferowanych, co może skutkować spadkiem wartości akcji Spółki. Spółka
ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki i jej otoczenia rynkowego, w
celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk.
5.16

Ryzyko utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków przez
inwestora w przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych
zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego
majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia
upadłości Emitenta jej wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa
upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać
oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością
Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów Prawa
restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta
akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich
wcale, a ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.
W pozostałym zakresie treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty opublikowana
dnia 19 marca 2020 roku nie ulega zmianie.
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w informacji o Emitencie i warunkach
oraz zasadach oferty opublikowanej dnia 19 marca 2020 roku.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia
prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
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