
 

 

Warszawa, dnia 25 października 2022 r. 

 

 

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY 

NR 1  

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TENDERHUT S.A. 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu spółki TenderHut S.A siedzibą w Białymstoku 
(„Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2022 roku 
(„Prospekt”) stanowi komunikat aktualizacyjny sporządzany na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie Publicznej („Komunikat”). Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane 
im w Prospekcie. Komunikat został sporządzony celem przekazania informacji o warunkowej rejestracji 
akcji serii F1 i G1 w KDPW. 

Niniejszym dokonujemy aktualizacji danych zawartych w Prospekcie dotyczących Akcji (aktualizacje 
zostały wprowadzone do dokumentu rejestracyjnego dotyczącego udziałowych papierów 
wartościowych: „Rozdział 21: „Dodatkowe Informacje”, oraz do dokumentu ofertowego dotyczącego 
udziałowych papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa emitowanych przez 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania typu zamkniętego: „Rozdział 4: „Informacje o papierach 
wartościowych dopuszczanych do obrotu”, a także do okładki i podsumowania Prospektu). 

 

ZMIANA 

Str. 1, okładka Prospektu było: 

Akcje Dopuszczane są zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
(„KDPW”) i, z wyłączeniem akcji serii F1 i G1, zarejestrowane pod kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje 
serii F1 i serii G1 na datę prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. 

Str. 1 okładka Prospektu jest: 

Akcje Dopuszczane są zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
(„KDPW”) i,  z wyłączeniem akcji serii F1 i G1, zarejestrowane pod kodem ISIN PLTNDRH00012. W dniu 
24 października 2022 r. KDPW złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 i G1 pod warunkiem ich 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta 
oznaczone kodem ISIN PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii F1 i G1 nastąpi w terminie 3 dni od 
otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który 
zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu 
wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

 

ZMIANA  

Str. 7 Podsumowanie, Sekcja A punkt 1 było: 

Międzynarodowy kod 
identyfikujący papiery 
wartościowe (ISIN) 

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii 
G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A.  

Str. 7 Podsumowanie, Sekcja A punkt 1 jest: 
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Międzynarodowy kod 
identyfikujący papiery 
wartościowe (ISIN) 

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii 
G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. W dniu 24 października 2022 r. KDPW 
złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 i G1 pod warunkiem ich 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną 
wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLTNDRH00012. 
Rejestracja akcji serii F1 i G1 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez 
KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku 
regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta 
oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w 
tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku 
regulowanym.  

 

ZMIANA 

Str. 11 Podsumowanie, Sekcja C punkt 3 było:  

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje Dopuszczane serii B1, C1, C2, D1 i E1 są 
przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez 
GPW. Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane w polskich złotych (PLN). 

Str. 11 Podsumowanie, Sekcja C punkt 3 jest:  

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W dniu 24 października 2022 r. KDPW złożyła 
oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 i G1 pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku 
regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN 
PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii F1 i G1 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW 
decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone 
inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej 
decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Akcje Dopuszczane 
serii B1, C1, C2, D1 i E1 są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez GPW. Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane w polskich złotych 
(PLN). 

ZMIANA 

Str. 188 punkt 21.1.5 było: 

Emisja akcji serii F1 na Datę Prospektu nie została zarejestrowana w KDPW. Emitent prowadzi obecnie 
działania mające na celu warunkową rejestrację akcji w KDPW. 

Str. 188 punkt 21.1.5 jest: 

Akcje serii F1 na Datę Prospektu nie zostały zarejestrowane w KDPW. W dniu 24 października 2022 r. 
KDPW złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na 
rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN 
PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii F1 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji 
o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne 
akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji 
jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 
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ZMIANA 

Str. 189 punkt 21.1.5 było: 

Emisja akcji serii G1 na Datę Prospektu nie została zarejestrowana w KDPW. Emitent prowadzi obecnie 
działania mające na celu warunkową rejestrację akcji w KDPW. 

Str. 189 punkt 21.1.5 jest: 

Akcje serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. W dniu 24 października 2022 r. KDPW 
złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii G1 pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku 
regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN 
PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii G1 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji 
o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne 
akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji 
jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

 

ZMIANA 

Str. 195 punkt 21.1.7 było: 

Emisja akcji serii F1 na Datę Prospektu nie została zarejestrowana w KDPW. Emitent prowadzi obecnie 
działania mające na celu warunkową rejestrację akcji w KDPW. 

Str. 195 punkt 21.1.7 jest: 

Akcje serii F1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. W dniu 24 października 2022 r. KDPW 
złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku 
regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN 
PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii F1 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji 
o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne 
akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji 
jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

 

ZMIANA 

Str. 196 punkt 21.1.7 było: 

Emisja akcji serii G1 na Datę Prospektu nie została zarejestrowana w KDPW. Emitent prowadzi obecnie 
działania mające na celu warunkową rejestrację akcji w KDPW. 

Str. 196 punkt 21.1.7 jest: 

Akcje serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. W dniu 24 października 2022 r. KDPW 
złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii G1 pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku 
regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN 
PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii G1 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji 
o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne 
akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji 
jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

 

ZMIANA 

Str. 224 punkt 4.1 było: 
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Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW.  

Akcje Dopuszczane serii B1, C1, C2 D1 oraz E1 są na Datę Prospektu przedmiotem obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.  

Emisje akcji serii F1 i G1 na Datę Prospektu nie zostały zarejestrowane w KDPW i Emitent prowadzi 
obecnie działania mające na celu warunkową rejestrację Akcji tych serii w KDPW. Emitent nie 
przewiduje wprowadzenia 27.268 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 oraz 13.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przed wprowadzeniem 
tych akcji na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
GPW. 

Str. 224 punkt 4.1 jest: 

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. 
W dniu 24 października 2022 r. KDPW złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 i G1 pod 
warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne 
akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii F1 i G1 nastąpi w terminie 
3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, 
na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak 
niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku 
regulowanym. 

Akcje Dopuszczane serii B1, C1, C2 D1 oraz E1 są na Datę Prospektu przedmiotem obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. Emitent nie 
przewiduje wprowadzenia 27.268 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 oraz 13.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przed wprowadzeniem 
tych akcji na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
GPW. 

 

ZMIANA 

Str. 228 punkt 4.3 było: 

Wszystkie akcje objęte Prospektem są papierami wartościowymi zdematerializowanymi, na okaziciela. 
Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. 

 

Str. 228 punkt 4.3 jest: 

Wszystkie akcje objęte Prospektem są papierami wartościowymi zdematerializowanymi, na okaziciela. 
Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
kodem ISIN PLTNDRH00012. Akcje serii F1 i serii G1 na Datę Prospektu nie są zarejestrowane w KDPW. 
W dniu 24 października 2022 r. KDPW złożyła oświadczenie o rejestracji akcji serii F1 i G1 pod 
warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne 
akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLTNDRH00012. Rejestracja akcji serii F1 i G1 nastąpi w terminie 
3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, 
na który zostaną wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak 
niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku 
regulowanym. 

 

 


