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SUPLEMENT NR 1 Z 12 STYCZNIA 2022 ROKU
DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE OPISUJĄCE TRANSAKCJĘ I JEJ WPŁYW NA
EMITENTA
Z DNIA 9 GRUDNIA 2021 ROKU

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną
455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii
I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w związku z procedurą łączenia
Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek ze
spółką Doctor Brew S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 208,
53-332 Wrocław.
Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 („Suplement”) mają znaczenie
określone w wyżej wymienionym dokumencie.
Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został
udostępniony dokument zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na
Emitenta z dnia 9 grudnia 2021 roku („Dokument”).
Suplement sporządzany jest w związku podjęciem przez Walne Zgromadzenia Spółki
Przejmującej i Spółki Przejmowanej uchwał w sprawie Połączenia o następującej treści:
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W związku z podjętymi uchwałami wprowadza się następujące zmiany Dokumentu:

1) Strona 4, pkt 2 akapit 3:
Było:
Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu
na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Spółki Przejmującej) w
drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.
Po
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS,
Akcje Połączeniowe zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki
Przejmującej, do czasu ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A., o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o ich zarejestrowaniu
bezpośrednio w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jest:
Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu
na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Spółki Przejmującej) w
drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.
Po
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS,
Akcje Połączeniowe zostaną zapisane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2) Strona 42 i 43 pkt 1.6.7:
Było:
1.6.7 Ograniczenia związane z rejestrem akcjonariuszy
Do czasu rejestracji Akcji Połączeniowy w KDPW będą one zapisane w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., przy czym
wpis Akcji Połączeniowych do rejestru akcjonariuszy nastąpi po wpisie podwyższenia
kapitału zakładowego na podstawie Uchwały o Połączeniu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. Art. 3284 KSH podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub osoby
mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia
przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Przed
wpisem w rejestrze akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia
o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione
lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Osoba żądająca wpisu jest
obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty
uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie
akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym
prawem rzeczowym. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę
dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku
badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie
wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo
rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Przy
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dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją. O dokonanym wpisie podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz
Spółkę. W przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania
wpisu. Wpis w rejestrze akcjonariuszy może podlegać opłatom.
Zgodnie z art. 3286 KSH na żądanie akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika
uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe).
Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa
rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia
żądania. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być
przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo
zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności.
Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze
akcjonariuszy.
Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru
akcjonariuszy, z uwzględnieniem Ustawy o Obrocie. Nabycie akcji albo ustanowienie na
niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze
akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika, albo użytkownika, liczbę oraz
rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 Ustawy o
Obrocie, nabytych albo obciążonych akcji. Powyższego nie stosuje się w przypadku objęcia
akcji, z wyjątkiem przyznania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako
wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia
innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego
na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis art. 343 § 1 stosuje się.
W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy może nastąpić po wpisie spółki
do rejestru albo wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.

Jest:
1.6.7 Ograniczenia związane z rejestrem akcjonariuszy
Zgodnie z art. Art. 3284 KSH podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu
w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny w
dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania
żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być
dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Przed wpisem w rejestrze
akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści
zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub
obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Osoba żądająca wpisu jest
obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty
uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie
akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym
prawem rzeczowym. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę
dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku
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badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie
wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo
rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Przy
dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją. O dokonanym wpisie podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz
Spółkę. W przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania
wpisu. Wpis w rejestrze akcjonariuszy może podlegać opłatom.
Zgodnie z art. 3286 KSH na żądanie akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika
uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe).
Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa
rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia
żądania. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być
przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo
zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności.
Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze
akcjonariuszy.
Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru
akcjonariuszy, z uwzględnieniem Ustawy o Obrocie. Nabycie akcji albo ustanowienie na
niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze
akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika, albo użytkownika, liczbę oraz
rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 Ustawy o
Obrocie, nabytych albo obciążonych akcji. Powyższego nie stosuje się w przypadku objęcia
akcji, z wyjątkiem przyznania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako
wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia
innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego
na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis art. 343 § 1 stosuje się.
W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy może nastąpić po wpisie spółki
do rejestru albo wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.
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