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Creotech Instruments SA  
Gen. Leopolda Okulickiego 7/9  
05-500 Piaseczno 

 
 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  i art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz 
Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej OFE oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym 
Funduszem Emerytalnym, dalej DFE, uprzejmie informuje, iż w wyniku złożenia zapisu na nową emisję 
akcji w dniu 20.06.2022 r. i zapisaniu praw do akcji na rachunkach OFE i DFE w dniu 11.07.2022r. 
spółki Creotech Instruments SA, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki 
Creotech Instruments SA na rachunkach OFE i DFE zwiększy się powyżej 5%. 

 
Przed złożeniem zapisu na nową emisję akcji na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 0  akcji, 

stanowiących 0,00 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 
głosów z akcji stanowiących 0,00 %  udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.  

 
Po złożeniu zapisu na nową emisję akcji i zapisaniu praw do akcji OFE i DFE posiada na 
rachunku: 

• OFE - 195 000 praw do akcji, stanowiących 9,83% udziału w kapitale zakładowym spółki po 
zarejestrowaniu nowej emisji akcji, co da prawo do wykonywania 195 000 głosów z akcji 
stanowiących 9,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki po zamianie praw na do 
akcji na akcje.  

• DFE  - 1 000 praw do akcji, stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym spółki po 
zarejestrowaniu nowej emisji akcji, co da prawo do wykonywania 1 000 głosów z akcji 
stanowiących 0,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki po zamianie praw na do 
akcji na akcje. 
 
Po dokonaniu zamiany praw do akcji na akcje,  stan na rachunku: 

• OFE będzie wynosił 195 000 akcji, stanowiących 9,83% udziału w kapitale zakładowym spółki, 
co da prawo do wykonywania 195 000 głosów z akcji stanowiących 9,83% udziału w ogólnej 
liczbie głosów na WZA spółki.  

• DFE będzie wynosił 1 000 akcji, stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym spółki, co 
da prawo do wykonywania 1 000 głosów z akcji stanowiących 0,05% udziału w ogólnej liczbie 
głosów na WZA spółki. 

 
Łącznie po złożeniu zapisu i zamianie praw do akcji na akcje stan na rachunkach OFE i DFE 

będzie wynosił 196 000 akcji, stanowiących 9,88% udziału w kapitale zakładowym spółki, co da prawo 
do wykonywania 196 000 głosów z akcji stanowiących 9,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 
spółki.  
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