
 

CREOTECH INSTRUMENTS  S.A. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Gen. L. Okulickiego 7/9  

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 

 

 

SUPLEMENT NR 1  

Z DNIA 01 KWIETNIA 2021 R. 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 

Sporządzonego przez CREOTECH INSTRUMENTS S.A w związku z:  

publiczną ofertą 185.000 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie. 

 

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 

Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, 

na stronach internetowych: www.creotech.pl oraz DM NAVIGATOR: https://dmnavigator.pl. 

 

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym, zgodnie z punktem 8 Memorandum: „Definicje i objaśnienia skrótów”. 

 

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego 

suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w 

terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 03 kwietnia 2021 roku włącznie. 

 

Oświadczenie składane jest: 

• Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: creotech@dmnavigator.pl. 

Oświadczenie powinno być podpisane odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem 

zaufanym ePUAP i przesłane na ww. adres email. 

• Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do siedziby 

DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

• Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, do 

siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

 

W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR oświadczenia, w 

celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich. 

 

http://www.creotech.pl/


Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie 

składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne 

umocowanie do dokonania takiej czynności. 

 

Niniejszy suplement sporządzony został w celu sprostowania istotnych niedokładności, które zostały zauważone 

po opublikowaniu Memorandum oraz w związku z zaistnieniem nowego istotnego czynnika w postaci 

sprostowania postanowienia o wpisie zmian do KRS z dnia 24 marca 2021 roku – w zakresie wysokości kapitału 

docelowego Emitenta, to jest zamiast błędnej kwoty 2.802.464,00 złotych, kapitał docelowy został z dniem 31 

marca 2021 roku ujawniony w KRS w prawidłowej wysokości 28.024,64 złotych. 

 

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

W związku, z powołanym wyżej, sprostowaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 24 marca 2021 

roku w zakresie wysokości kapitału docelowego Emitenta poprzez ujawnienie prawidłowej kwoty 28.024,64 

złotych zamiast błędnej kwoty 2.802.464,00 złotych. 

 

 

Na str. 27, pkt. 2.3.6. – akapit: 

W kontekście powyższego ryzyka Emitent wskazuje, że emisja Akcji Nowych dokonywana jest w oparciu o 

kapitał docelowy, który przewidziany jest w §61 Statutu Emitenta. Zmiana statutu polegająca na dodaniu §61 

przewidującego kapitał docelowy do Statutu Spółki została zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 marca 2021 r., przy czym Sąd rejestrowy dokonujący rejestracji zmian 

statutu w powyższym zakresie omyłkowo w postanowieniu wpisał nieprawidłową wysokość kapitału 

docelowego, to jest zamiast prawidłowej kwoty wskazanej w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki 

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia 

przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady 

Nadzorczej Spółki, wynoszącej 28.024,64 złotych wpisał błędnie kwotę 2.802.464,00 złotych. Do dnia publikacji 

Memorandum omyłka ta nie została przez Sąd rejestrowy sprostowana. W ocenie Emitenta omyłka ta nie wpływa 

w żadnym stopniu na kompetencję Zarządu Emitenta do uchwalenia emisji Akcji Nowych i ma znaczenie jedynie 

techniczne, jednak Emitent nie może wykluczyć, że wspomniana omyłka może prowadzić do trudności w 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji serii H. 

 

Zostaje usunięty. 

 

W związku, z powołanym wyżej, sprostowaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS z dnia 24 marca 2021 

roku w zakresie wysokości kapitału docelowego Emitenta poprzez ujawnienie prawidłowej kwoty 28.024,64 

złotych zamiast błędnej kwoty 2.802.464,00 złotych. 

  



 

Na str. 51, pkt 4.4.1. – zdanie: 

Jak wskazano jednak już powyżej w punkcie 2.3.6. Sąd rejestrowy dokonujący rejestracji zmian statutu w 

powyższym zakresie omyłkowo w postanowieniu wpisał nieprawidłową wysokość kapitału docelowego, to jest 

zamiast prawidłowej kwoty wynoszącej 28.024,64 złotych wpisał błędnie kwotę 2.802.464,00 złotych. Do 

momentu publikacji Memorandum omyłka ta nie została przez Sąd rejestrowy sprostowana. W ocenie Emitenta 

omyłka ta nie wpływa w żadnym stopniu na kompetencję Zarządu Emitenta do uchwalenia emisji Akcji Nowych 

i ma znaczenie jedynie techniczne. 

 

Zostaje usunięte. 

 

 

Na str. 74, pkt. 4.5.3. – zdanie: 

Zapisy można składać: 

• Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: 

creotechinstruments@dmnavigator.pl. 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Zapisy można składać: 

• Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: 

creotech@dmnavigator.pl. 

 

 

Na str. 142,pkt. 5.19.3.(vi) – zdanie: 

Katarzyna Kubrak w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty pierwszego 

notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, pod 

warunkiem, że nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz 

z DMN, do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie lock-up; 

 

otrzymuje następujące brzemiennie: 

 

Katarzyna Kubrak w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty pierwszego 

notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz: (i) innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, pod 

warunkiem, że nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz 

z DMN, do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie lock-up, oraz (ii) członków rodziny Akcjonariusza 

lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym 



Akcjonariusza, o ile nabywcy tych Akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz z DMN, do 

przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszej umowie lock-up. 

 

Na str. 142, pkt. 5.19.3.(viii) – zdanie: 

Grzegorz Kasprowicz w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi 

naruszenia zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz: (i) innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, 

pod warunkiem, że nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem 

oraz z DMN, do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie lock-up, oraz (ii) członków rodziny 

Akcjonariusza lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania 

majątkiem własnym Akcjonariusza, o ile nabywcy tych Akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z 

Emitentem oraz z DMN, do przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszej umowie lock-up. 

 

otrzymuje następujące brzemiennie: 

Grzegorz Kasprowicz w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi nie 

stanowi naruszenia zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz innego dotychczasowego akcjonariusza 

Emitenta, pod warunkiem, że nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z 

Emitentem oraz z DMN, do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie lock-up. 


