Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego SIMPLE S.A.

Aneks nr 2 z dnia 14 maja 2012 roku
do prospektu emisyjnego spółki SIMPLE S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2012 roku
Niniejszy Aneks nr 2 sporządzony został w związku z opublikowaniem w dniu 10 maja 2012 r. przez Spółkę SIMPLE S.A.
kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 r.
Na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym przekazujemy Komisji Nadzoru Finansowego w
formie aneksu do prospektu emisyjnego informacje o znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru
wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 roku prospektu emisyjnego
Zmiana nr 1:
Str. 12 pkt 4, Dokumentu Podsumowującego, oraz str. 26 pkt 3 Dokumentu Rejestracyjnego, po pierwszym akapicie dodaje
się:
Wybrane dane finansowe Emitenta za I kwartał 2011 wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2010 zostały opisane w
sprawozdaniu finansowym Emitenta opublikowanym w dniu 10 maja 2012 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.simple.com.pl/
Zmiana nr 2:
Str. 58 pkt 9.1, Dokumentu Rejestracyjnego, oraz str. 62 pkt 10.1 Dokumentu Rejestracyjnego, przed tabelą dodaje się:
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta oraz jego zasoby kapitałowe w I kwartale 2011 zostały opisane w
sprawozdaniu finansowym Emitenta opublikowanym w dniu 10 maja 2012 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.simple.com.pl/.
Zmiana nr 3:
Str. 85 pkt 20.1, Dokumentu Rejestracyjnego, dodaję się kolejny punkt:


kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2012
do 31 marca 2011 r., opublikowane raportem okresowym dnia 10 maja 2012 r.;

Zmiana nr 4:
Str. 100 pkt 24 ppkt 5), Dokumentu Rejestracyjnego, otrzymuje brzmienie:
5)

skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta, a także sprawozdaniami
finansowymi Emitenta oraz jego spółek zależnych za lata obrotowe 2009 – 2011 oraz za okres od 1 stycznia 2012
do 31 marca 2011 r.

Zmiana nr 5:
Str. 134 Wykaz Odesłań, dodaję się kolejny punkt:


kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 marca 2012 do
31 marca 2012 r., opublikowane raportem okresowym dnia 10 maja 2012 r.; zamieszczone na stronie internetowej
Emitenta:
www.simple.com.pl
w
zakładce
„Relacje
inwestorskie/Raporty/Raporty
kwartalne”:
http://www.simple.com.pl/gfx/simple/userfiles/files/relacje-inwestorskie/raporty/raport_1q_2012_grupa
_simple.pdf
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