
SUPLEMENT NR 3 DO DOKUMENTU

ZAWIERAJACEGO INFORMACJE O OFERCIE
(dalej: ,,Suplement")

Niniejszy material ma charakter informacyjny, a rodzai oferty publicznej nie

wymaga udostgpnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum

informacyjnego.

W zwiqzku z ofertq publicznq akcji na okaziciela, serii F, oferowanych przez

emitenta - Spolkg dzialajqcq pod firmq: CIELESNICA SPOLKA AKCYJNA,

wpisanq do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego,

prowadzonego przez Sqd Rejonowy Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedzibq w

Swidniku Vl Wydzial Gospodarzy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem:

0000746994, NIP: 5372643441, REGON: 3811688044 CieleSnica 22, 21-504

Rokitno (dalej: ,,Sp6lka", ,,Emitent" lub ,,Ciele6nica"), w uzupelnieniu treSci

przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym, opublikowanym na stronie

wwulakcjqcElesnba=eam (dalej: ,,Dokument Informacyjny") oraz w Suplemencie

Nr 1 oraz Suplemencie nr 2 do Dokumentu lnformacyjnego, w zwiqzku z uchwatq

zarzqdu z dnia 8 paZdziernika 2020 roku w sprawie przedluzenia terminu

przyjmowania zapis6w na Akcje serii F, Sp6lka wskazuje na nastqpujqce informacje

zmrenraJace:

L

Na stronie siodmej Dokumentu Informacyjnego, w czgSci tabeli oznaczonej jako:

,.Termin do zapisywania siQ na akcje" znajdowal sig nastgpujqcy zapis:

,,Termin zapisywania siq na akcje Spolki tnua od dnia 15.07.2020 roku do dnia

15.09.2020 roku. Sp6lka zastrzega sobie prawo do przedluZenia okresu subskrypcji

do tzech miesiqcy, a tak2e prawo skrocenia tego okresy z tym, 2e nie moZe byA on

krotszy ni2 1 miesiqc."

Kolejno Zarzqd SpoNki uchylil pierwotnq tresc wskazanego zapisu i przyjqN nowq,

nastqpujqcq tre6c:
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,,Termin zapisywania sig na akcje Spolki trwa od dnia 15.07.2020 roku do dnia

08,10.2020 roku. Sp6lka zastrzega sobie prawo do pzedluZenia okresu subskrypcji

do tzech miesiqcy, a tak2e prawo skr6cenia tego okresu z tym, 2e nie mo2e byC on

kr6tszy niZ 1 miesiqc."

Wobec uchwaly Zarzqdu z dnia 8 pa2dziernika 2020 roku, Zarzqd Spotki uchyla

dotychczasowq treSc wskazanego zapisu i przyjmuje nowq nastgpujqcq treSc:

,,Termin zapisywania sig na akcje Spolki trwa od dnia 15.07.2020 roku do dnia

13.10.2020 roku. Sp6lka zastzega sobie prawo do przedlu2enia okresu subskrypcji

do trzech miesiqcy, a tak2e prawo skrocenia tego okresu z tym, 2e nie mo2e by6 on

krotszy ni2 1 miesiqc."

il.

Do suplementu nr 3 do Dokumentu Informacyjnego dolqczono:

(1) Skan uchwaly nr 612020 Zarzqdu Sp6Nki z dnia 8 pa2dziernika 2020 roku

sprawie przedluzenia terminu przyjmowania zapis6w na Akcje serii F.

Ewentualne dalsze zmiany Dokumentu Informacyjnego bgdq zamieszczane

miejscu jego publikacji.

CieleSnica, dnia 8 paZdziernika 2020 roku

Dzialajqc w imieniu sp6lki pod firmq: cieleSnica s.A. z siedzibq w cielesnicy,
adres: cielesnica 22, 21-s04 Rokitno, wpisanej do rejestru przedsiqbiorcow

Krajowego Rejestru sqdowego, prowadzonego przez sqd Rejonowy Lublin-

wsch6d w Lublinie z siedzibq w swidniku, Vl wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru sqdowego pod numerem KRS: 0000746994, Nlp: s372643441 (datej:

,,sp6lka"), jako Prezes zazqdu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spolki,
w trybie art. 37 a ust. 2 pkt 4 w zwiqzku z ari. 37 a ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do
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zorgantzowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych, niniejszym

oswiadczam, ze sp6fka ponosi odpowiedzialnosc za informacje zawarte w
powyzszym dokumencie. Jednoczesnie oswiadczam, ze zgodnie z zar6wno mojq
jak i Spolki najlepszq wiedzq i pzy dolozeniu nalezytej staranno6ci informacje

zawarte w dokumencie sq prawdziwe, rzetelne izgodne ze stanem faktycznym.

Barbara Chwesiuk

Prezes Zarzqdu



ZMIANA OGTOSZENIA WZYWAJACEGO DO ZAPISOW NA AKCJE

Spolka pod firmq: Ciele5nica S.A. z siedzibq w CieleSnicy, adres: Ciele6nica 22,21-504 Rokitno,
wpisana do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego przez Sqd
Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku, Vl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000746994, NIP: 5372643441 (dalej: ,,Sp6lka",
,,Emitent"), w zwiqzku z podjqciem przezZarzqd Spolki uchwaNy z dnia 8 pa2dziernika 2020 roku
w sprawie przedluzenia terminu przyjmowania zapisow na Akcje serii F dokonuje zmiany
ogloszenia wzywajqcego do zapis6w na akcje poprzez zmianq ogloszenia w czqsci obejmujqcej
,,Termin do zapisywania sig na akcje". Tre5c ogloszenia zostaNa zmodyfikowana w przywolanej
czgSci w sposob nastqpujqcy:

I

Termin do zapisywania sig
na akcje:

Termin zapisywania siq na akcje Sp6lki trwa od dnia 15.07.2020
roku do dnia 13 pa2dziernika 2020 roku. Sp6lka zastrzega sobie
prawo do przedlu2enia okresu subskrypcji do trzech miesigcy, a

takze prawo skr6cenia tego okresu z tym ze nie moze byc on
krotszy ni2 1 miesiqc.



UCHWALA NR 6/2020
Zarzqdu Sp6tki CTELESNTCA Sp6lka Akcyjna

z dnia 8 pa2dziernika 2020 roku
w sprawie przedluzenia terminu przyjmowania zapis6w na Akcje serii F

,,5 1,

Zarzqd Sp6tki pod firmq: CieleSnica SA z siedzibq w CieleSnicy, adres: CieleSnica 22, 21-504
Rokitno, wpisaneido Reiestru Przedsiqbiorcow KRS pod numerem 0000746gg4 (dalej: ,,Spolka")
w trybie $1 ust. 7 uchwaly nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6tki z dnia 2g maja
2020 roku w sprawie podwy2szenia kapitalu zakladowego Sp6lki poprzez nowq emisjg akcji serii
F w ramach subskrypcii otwarlej, w zwiqzku z art. 432 g 1 pkt 6 kodeksu sp6lek handtowych,
postanawia zmienic pierwotnie okreStony termin zamkniqcia subskrypcji na dzien 15 wzeSnia
2020 roku, zaS koleino zmieniony na dzieft 8 pa2dziernika 2020 roku i wyznaczyc nowy dziefi
zamknigcia subskrypcjiotwartejakcjisp6lki seriiF na dzieh 13 pa1dziernika 2020 roku.

s2.
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjqcia.,'
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Barbara Chwesiuk

Prezes Zarzadu


