KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
do
Prospektu
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542)
strona internetowa: www.mci.pl

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 („Komunikat”) 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. 52 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie przypisane im w Prospekcie.
Emitent informuje, że podjął decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje serii T1, w
związku z czym dzień zakończenia przyjmowania zapisów zostaje zmieniony z dnia 9 listopada 2021 r. na dzień
15 listopada 2021 r. do godz. 14.00 W konsekwencji Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1 zmieniono, jak
wskazano poniżej:

1.

W punkcie 3. Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii T1 zatytułowanym „Terminy związane
z ofertą Obligacji”:

było:
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:
Przewidywany termin przydziału:
Przewidywany termin podania wyników Oferty do
publicznej wiadomości:
Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do
obrotu:

28 października 2021 r.
09 listopada 2021 r.
15 listopada 2021 r.
01 grudnia 2021 r.
08 grudnia 2021 r.

jest:
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:
Przewidywany termin przydziału:
Przewidywany termin podania wyników Oferty do
publicznej wiadomości:
Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do
obrotu:

2.

28 października 2021 r.
15 listopada 2021 r. g. 14.00
15 listopada 2021 r.
01 grudnia 2021 r.
08 grudnia 2021 r.

W sekcji D.1 Podsumowania stanowiącego załącznik nr 3 do Ostatecznych Warunków Emisji
Obligacji serii T1 :

było:
Terminy związane z ofertą Obligacji:
(i) dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 28 października 2021 r.;
(ii) dzień zakończenia przyjmowania zapisów: 09 listopada 2021 r.;
(iii) dzień przydziału: 15 listopada 2021 r.
Emitent może dokonać zmiany terminów przyjmowania zapisów na Obligacje. Decyzja taka może zostać podjęta
i zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów.
jest:
Terminy związane z ofertą Obligacji:
(i) dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 28 października 2021 r.;
(ii) dzień zakończenia przyjmowania zapisów: 15 listopada 2021 r. g. 14:00;
(iii) dzień przydziału: 15 listopada 2021 r.
Emitent może dokonać zmiany terminów przyjmowania zapisów na Obligacje. Decyzja taka może zostać podjęta
i zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów.
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