
 

 
 

SUPLEMENT NR 1 
 

do Prospektu 
ANSWEAR.COM S.A. 

 
z siedzibą w Krakowie i adresem Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000816066, adres strony internetowej: 
www.answear.com („Spółka”) 

 
Niniejszy Suplement nr 1 („Suplement”) do prospektu sporządzonego w związku z (a) publiczną 
sprzedażą do 2.523.500 istniejących akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, (b) publiczną subskrypcją 
od 1.000.000 do 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D Spółki oraz (c) ubieganiem się przez Spółkę 
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 14.671.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, 367.000 akcji 
zwykłych imiennych serii B Spółki, 311.000 akcji zwykłych imiennych serii C Spółki, od 1.000.000 do 
1.841.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, jak również od 1.000.000 do 1.841.000 praw do 
Nowych Akcji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 
2020 r., 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 Spółkę w dniu 7 stycznia 2021 r. wstępnych 
wybranych danych dotyczących sprzedaży Spółki za czwarty kwartał 2020 r. i cały 2020 r. 
 
W związku z publikacją Suplementu inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane w ramach 
Oferty prowadzonej na podstawie Prospektu, nie przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie ani 
subskrypcję Akcji Oferowanych, gdyż okoliczności uzasadniające publikację Suplementu wystąpiły po 
zakończeniu okresu oferowania Akcji Oferowanych.  
 
Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 stycznia 2021 r.  
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ZMIANY DO PROSPEKTU 
 

1) Zmiana Rysunku 22: Sprzedaż online Emitenta w podziale na okresy miesięczne*, dane w mln 
PLN znajdującego się w pkt 7.8. Prospektu („Główne rynki działalności”), str. 87 Prospektu 

było: 

 
 
jest: 

 
 

2) W pkt 9.4.1. Prospektu („Przychody ze sprzedaży”) po akapicie pierwszym na str. 100 
Prospektu dodaje się nowy akapit trzeci o następującym brzmieniu:  

Według wstępnych danych ze sprzedaży Spółki za czwarty kwartał 2020 r. i cały 2020 r., w 2020 r. 
przychody ze sprzedaży wyniosły 407.742 tys. PLN (przy czym dane te mogą różnić się od ostatecznych 
danych za te okresy, które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych), co w porównaniu 
do analogicznego okresu 2019 r. oznacza wzrost o 31,0% (w 2019 r.: 311.207 tys. PLN).  

 

W pozostałym zakresie Prospekt nie ulega zmianom. 

 


