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Kraków, 6 marca 2021 r. 

ANEKS NR 1 DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO  

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

Str. 13, punkt 6.8 

Było: 

„6.8 Terminy oferty i opis procedury składania zapisów 

Zgodnie z decyzją Zarządu Emitenta działającego na mocy upoważnienia udzielonego w §3 
Uchwały Emisyjnej, ustalono następujący harmonogram subskrypcji (przyjmowania zapisów) 
na Akcje Serii N: 
· dzień ustalenia prawa poboru: 16 listopada 2020 r. 
· rozpoczęcie zapisów: 1 marca 2021 r. 
· zakończenie zapisów w ramach Prawa Poboru: 12 marca 2021 r. 
· termin przydziału w ramach Prawa Poboru: 24 marca 2021 r. 
· termin przydziału podmiotom wskazanym przez Zarząd Emitenta: 26 marca 2021 r. 
Terminy Oferty Akcji Serii N mogą ulec zmianie.” 
 

Jest:  

„6.8 Terminy oferty i opis procedury składania zapisów 

Zgodnie z decyzją Zarządu Emitenta działającego na mocy upoważnienia udzielonego w §3 
Uchwały Emisyjnej, ustalono następujący harmonogram subskrypcji (przyjmowania zapisów) 
na Akcje Serii N: 
16 listopada 2020 r. – Dzień Prawa Poboru;  

25 lutego 2021 r. – Publikacja Dokumentu Informacyjnego;  

1 marca 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych;  

12 marca 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 

Dodatkowych;  

24 marca 2021 r. – Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w 

Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW;  

26 marca 2021 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta; 

26 marca 2021 r. - Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta.” 
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Str. 7, punkt 5 

Było: 

„NWZ Emitenta w dniu 13 października 2020 roku (akt notarialny Repertorium A nr 
4333/2020), podjęło uchwałę nr 9 w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii N, z prawem poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 20 października 
2020 roku.” 

 

Jest:  

„NWZ Emitenta w dniu 13 października 2020 roku (akt notarialny Repertorium A nr 
4333/2020), podjęło uchwałę nr 9 w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii N, z prawem poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 16 listopada 
2020 roku.” 

 

Str. 7, punkt 5 

Było: 

„Poniżej przedstawiona została treść uchwały nr 9 Zarządu z dnia 13 października 2020 roku.” 

 

Jest:  

„Poniżej przedstawiona została treść uchwały nr 9 NWZ Emitenta z dnia 13 października 2020 
roku.” 

 

 

 

     Zarząd Emitenta 


