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SUPLEMENT NR 2 

Z DNIA 13 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 15 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 związku z ustaleniem przez Zarząd Emitenta w dniu 13 kwietnia 2021 

r., za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz dokonanym ostatecznym 

podziałem Oferty Publicznej na transze. 

 

Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 marca 

2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 

akcji serii H w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta szczegółowymi zasadami 

subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w dniu 13 kwietnia 2021 r. postanowił: 

 

a) ustalić, za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, jednostkową cenę emisyjną Akcji Serii H na kwotę równą Cenie 

Maksymalnej, to jest na kwotę 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych); 

 

b) dokonać ostatecznego podziału na transze, wyodrębniając w ramach poszczególnych transz następujące pule 

Akcji Serii H: (i) pulę 8.098 (słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji w ramach Transzy Małych 

Inwestorów; (ii) pulę 161.902 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji w ramach Transzy 

Dużych Inwestorów; oraz (iii) pulę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji w ramach Transzy Pracowniczej. 


