SUPLEMENT NR 1 Z DNIA 23 SIERPNIA 2021 R.
DO DOKUMENTU OFERTOWEGO

Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2021 r.
W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje serii D do publicznej wiadomości
zostanie udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności
zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii D, o których Emitent powziął wiadomość przed
tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od
skutków prawnych złożonego zapisu, składając Emitentowi oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch
dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu.

1. Na końcu Dokumentu dodano skan oświadczenia Emitenta w przedmiocie odpowiedzialności za
informacje zawarte w tym dokumencie, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 4 ustawy o ofercie,
stosownie do treści art. 37a ust. 3 ustawy o ofercie, zawierające podpisy osób umocowanych do
reprezentacji Spółki.
Jest:
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2. Dokonano uzupełnienia treści ryzyka związanego z finansowaniem działalności kapitałem dłużnym
poprzez dookreślenie źródła spłaty długu. Dodane treści wskazano pogrubioną czcionką.
Jest:
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent finansuje działalność kapitałem dłużnym w
postaci kredytu bankowego w kwocie do 500.000,00 PLN zaciągniętego dnia 13 listopada 2020 r.
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Emitent zaciągnął kredyt na okres 12 miesięcy, co oznacza, że termin spłaty przypada na dzień 12
listopada 2021 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M + marża preferencyjna wynosząca 5,75%.
Oprocentowanie zmienne powoduje, że występuje ryzyko stopy procentowej. Ryzyko stopy
procentowej to ryzyko związane z możliwością zmian wyniku finansowego danego podmiotu na skutek
zmian stóp procentowych. Nieprzychylny wpływ zmian rynkowej stopy procentowej może mieć istotny
negatywny wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Istnieje
ryzyko, że Emitent utraci płynność, w wyniku czego nie będzie w stanie zaspokoić roszczeń wierzycieli.
Zamiarem Spółki jest pokryć wyżej omawiane zobowiązanie z wpływów działalności bieżącej. Nie
jest planowane wykorzystanie pozyskanych środków w drodze emisji akcji serii D na spłatę kredytu
bankowego. Na dzień 30.06.2021 rok saldo środków pieniężnych Spółki wynosiło 298.789,82 PLN,
natomiast należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wynosiły 1.468.738,66 PLN. Taki stan
rzeczy wskazuje na minimalizację ryzyka nie uregulowania długu przez Kubota S.A. przez brak
środków pieniężnych.

3.Na stronie 61 Dokumentu błędnie wskazano serię akcji, której dotyczy oferta. Zmiany zaznaczono
pogrubioną czcionką.
Było:
Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Przydział akcji serii C zostanie dokonany w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji.
Jest:
Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Przydział akcji serii D zostanie dokonany w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji.
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