
 
 

 

SUPLEMENT NR 2 

 

do Prospektu 

MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa,  

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542) 

strona internetowa: www.mci.pl 

(„Spółka”) 

 

Niniejszy Suplement nr 2 („Suplement”) do prospektu sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („Obligacje”), 

emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. („Emitent”) w ramach programu 

publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („Oferta”) oraz (ii) ubieganiem 

się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym 

w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 

ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. 

(„Prospekt”), został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Suplement powinien 

być czytany łącznie z Prospektem. 

 

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie, o ile nie zdefiniowano ich w Suplemencie, mają znaczenie nadane 

im w Prospekcie.  

 

Suplement został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta jednostkowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

W związku z publikacją Suplementu, przed złożeniem przez inwestorów zapisów na Obligacje w ramach Oferty 

prowadzonej na podstawie Prospektu, inwestorom nie przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie ani 

subskrypcję Obligacji, gdyż uprawnienie takie przysługiwałoby tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na 

nabycie lub subskrypcję Obligacji przed publikacją Suplementu i w przypadku, gdy Obligacje jeszcze nie zostały 

dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik wystąpił.  

 

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2021 r.  
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ZMIANY DO PROSPEKTU 

 

W pkt 3.2. Prospektu zatytułowanym: „Śródroczne informacje finansowe”: 

1) str. 23 - w pierwszym akapicie dodaje się nowy ostatni tiret w następującym brzmieniu: 

„• jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 

czerwca 2021 r., które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta;”; 

2) str. 23 - po ostatnim akapicie dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu: 

„Opublikowane jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 2021 r., które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta są dostępne na 

stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://mci.pl/akcje/raporty/raporty-okresowe”. 

 

W pozostałym zakresie Prospekt nie ulega zmianom. 

 

Imię i nazwisko: Tomasz Czechowicz  Imię i nazwisko: Ewa Ogryczak 

Stanowisko: Prezes Zarządu  Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

 


