
Aneks nr 1 z dnia 01.12.2021 r. 

do Dokumentu Ofertowego 2LOOP TECH S.A. z dnia 10 września 2021 r. 
 

Aktualizacja nr 1: Str. 2. Czas trwania emisji akcji serii B i serii C. Fragment: 

Emisja akcji serii B rozpocznie się w dniu 15 września 2021 r. i potrwa do dnia 29 września 2021 r. 

Emisja akcji serii C rozpocznie się w dniu 4 października 2021 r. i potrwa do dnia 18 października 

2021 r. Termin ten może ulec przyspieszeniu w przypadku wcześniejszego zakończenia emisji akcji 

serii B. W takim przypadku, Zarząd podejmie odrębną uchwałę i poinformuje inwestorów za 

pośrednictwem strony internetowej Spółki o terminie przyjmowania zapisów na akcje serii C z 

wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Emisja akcji serii B rozpocznie się w dniu 15 września 2021 r. i potrwa nie krócej niż 2 tygodnie i nie 

dłużej niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia emisji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Emitent może 

skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, jednakże dalej nie może to być okres nie krótszy niż dwa 

tygodnie od dnia niniejszego ogłoszenia i nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia tego ogłoszenia.  

Emisja akcji serii C rozpocznie się w dniu 12 stycznia 2022 roku i potrwa do dnia 26 stycznia 2022 roku. 

Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, jednakże dalej nie może to być okres nie krótszy 

niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia emisji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie dłuższy niż 3 

miesiące od dnia tego ogłoszenia. 

 

Aktualizacja nr 2: Str. 3. Maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje. Fragment: 

Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B lub akcje serii C Spółki na 2.200 

(dwa tysiące) akcji serii B i odrębnie 2.200 (dwa tysiące) akcji serii C. Minimalny poziom 

jednorazowego zapisu ustala się na 100 (sto) akcji serii B lub serii C, przy czym, gdy liczba akcji danej 

serii dostępnych do zapisu jest mniejsza niż 100; w takim przypadku minimalny poziom zapisu będzie 

równy liczbie akcji danej serii dostępnych do zapisu. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B lub akcje serii C Spółki na 2.200 

(dwa tysiące) akcji serii B i odrębnie 2.200 (dwa tysiące) akcji serii C; Zarząd w uzasadnionych 

przypadkach może odstąpić od tego warunku. Minimalny poziom jednorazowego zapisu ustala się na 

100 (sto) akcji serii B lub serii C, przy czym, gdy liczba akcji danej serii dostępnych do zapisu jest 

mniejsza niż 100; w takim przypadku minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji danej serii 

dostępnych do zapisu. 

 

Aktualizacja nr 3: Str. 3. Termin przydziału akcji. Fragment: 

Przydział akcji serii B oraz akcji serii C nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. do dnia 

30 października 2021 r. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Przydział akcji serii B oraz akcji serii C nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji. 

 



Aktualizacja nr 4: Str. 3. Termin wprowadzenia akcji na giełdę. Fragment: 

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest ubieganie się o wprowadzenie do końca IV kwartału 2021 r. 

do obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji serii A oraz wszystkich wyemitowanych akcji serii B i 

C, czyli wszystkich akcji Spółki. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest ubieganie się o wprowadzenie do końca I kwartału 2022 r. do 

obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji serii A oraz wszystkich wyemitowanych akcji serii B i C, 

czyli wszystkich akcji Spółki. 

 

Aktualizacja nr 5: Str. 17. Termin wprowadzenia akcji na giełdę. Fragment: 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B i serii C Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji 

do obrotu na rynku NewConnect w IV kwartale 2021 r. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B i serii C Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji 

do obrotu na rynku NewConnect w I kwartale 2022 r. 

 

Aktualizacja nr 6: Str. 27. Termin wprowadzenia akcji na giełdę. Fragment: 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B i akcji serii C tj. wszystkich 

akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect w IV kwartale 2021 r. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B i akcji serii C tj. wszystkich 

akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect w I kwartale 2022 r. 

 

Aktualizacja nr 7: Str. 60. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży. Fragment: 

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 15 września 2021 r. 

Emisja akcji serii B rozpocznie się w dniu 15 września 2021 r. i potrwa do dnia 29 września 2021 r. 

Emisja akcji serii C rozpocznie się w dniu 4 października 2021 r. i potrwa do dnia 18 października 

2021 r. Termin ten może ulec przyspieszeniu w przypadku wcześniejszego zakończenia emisji akcji 

serii B. W takim przypadku, Zarząd podejmie odrębną uchwałę i poinformuje inwestorów za 

pośrednictwem strony internetowej Spółki o terminie przyjmowania zapisów na akcje serii C z 

wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 15 września 2021 r. 

Emisja akcji serii B rozpocznie się w dniu 15 września 2021 r. i . i potrwają nie krócej niż 2 tygodnie i 

nie dłużej niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia emisji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

Emisja akcji serii C rozpocznie się od dnia 12 stycznia 2022 roku i potrwają do dnia 26 stycznia 2022 

roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli dostępnych akcji.  Termin ten może ulec przyspieszeniu 

w przypadku wcześniejszego zakończenia emisji akcji serii B. W takim przypadku, Zarząd podejmie 



odrębną uchwałę i poinformuje inwestorów za pośrednictwem strony internetowej Spółki o terminie 

przyjmowania zapisów na akcje serii C z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni. 

 

Aktualizacja nr 8: Str. 61. Maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje. Fragment: 

Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B lub akcje serii C Spółki na 

2.200 (dwa tysiące) akcji serii B i odrębnie 2.200 (dwa tysiące) akcji serii C. Minimalny poziom 

jednorazowego zapisu ustala się na 100 (sto) akcji serii B lub serii C, przy czym, gdy liczba akcji 

danej serii dostępnych do zapisu jest mniejsza niż 100; w takim przypadku minimalny poziom zapisu 

będzie równy liczbie akcji danej serii dostępnych do zapisu. 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Ustala się maksymalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B lub akcje serii C Spółki na 2.200 

(dwa tysiące) akcji serii B i odrębnie 2.200 (dwa tysiące) akcji serii C; Zarząd w uzasadnionych 

przypadkach może odstąpić od tego warunku. Minimalny poziom jednorazowego zapisu ustala się na 

100 (sto) akcji serii B lub serii C, przy czym, gdy liczba akcji danej serii dostępnych do zapisu jest 

mniejsza niż 100; w takim przypadku minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji danej serii 

dostępnych do zapisu. 

 

Aktualizacja nr 9: Str. 61. Terminy zapisów. Fragment: 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 

a) 300.000 (trzysta tysięcy sztuk) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda na 

które zapisy będą przyjmowane w dniach 15 września 2021 r. - 29 września 2021 r., jednak nie dłużej 

niż do wyczerpania puli dostępnych akcji oraz b) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy sztuk), akcji serii C 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na które zapisy będą przyjmowane w dniach 4 

października 2021 r. - 18 października 2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli dostępnych 

akcji. Termin ten może ulec 

przyspieszeniu w przypadku wcześniejszego zakończenia emisji akcji serii B. W takim przypadku, 

Zarząd podejmie odrębną uchwałę i poinformuje inwestorów za pośrednictwem strony internetowej 

Spółki o terminie przyjmowania zapisów na akcje serii C z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni 

zostaje zastąpiony tekstem: 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 

a) 300.000 (trzysta tysięcy sztuk) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na 

które zapisy będą przyjmowane w dniach 15 września 2021 r. i potrwają nie krócej niż 2 tygodnie i nie 

dłużej niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia emisji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - jednak nie 

dłużej niż do wyczerpania puli dostępnych akcji oraz 

b) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy sztuk), akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, na które zapisy będą przyjmowane od dnia 12 stycznia 2022 roku i potrwają do dnia 26 stycznia 

2022 roku,  jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli dostępnych akcji. Termin ten może ulec 

przyspieszeniu w przypadku wcześniejszego zakończenia emisji akcji serii B. W takim przypadku, Zarząd 

podejmie odrębną uchwałę i poinformuje inwestorów za pośrednictwem strony internetowej Spółki o 

terminie przyjmowania zapisów na akcje serii C z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni. 

 

 

 


