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Suplement nr 1 

do Memorandum Informacyjnego 

sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną do 6.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii A 

o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 

wynoszącej 1.000,00 złotych na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie 

 

 

Quantum Park Łòdź sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-864 Warszawa 

KRS: 0000971120 

info@quantumpark.pl   
www.quantumpark.pl 

 

UWAGA:  

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym 

sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37b Ustawy 

o ofercie - w Załączniku 10 „Objaśnienie definicji i skrótów” 

 

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej w sposób, w jaki do publicznej wiadomości 

zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: www.quantumpark.pl  

oraz PCDM: www.pcdm.pl.  

 

Zmiana nr 1 do Memorandum Informacyjnego, s. 13 punkt 1 Rozdział II. Czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka związane 

z sytuacją finansową, działalnością Emitenta oraz z otoczeniem gospodarczym, prawnym oraz finansowym 

Emitenta   

Wyjaśnienia: W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej Emitent doprecyzowuje czynnik ryzyka o informacje 

mogące mieć kluczowy wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnej przez Inwestora. Tym samym zmienia się treść 

czynnika ryzyka ,,Ryzyko krótkiego czasu prowadzenia działalności”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Emitent rozpoczął prowadzenie działalności w maju 2022 roku. Z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju 

działalność gospodarczej Spółki jest ona obarczona ryzykiem w postaci niedostosowania działalności do wymogów 

rynku oraz uzyskania wyników gorszych od planowanych, a wskutek powyższego niemożność realizacji planowanej 

Inwestycji w całości lub części. 

Krótki okres prowadzenia działalności (Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 11 

maja 2022 roku) uniemożliwia dokonanie przez Inwestorów oceny przebiegu dotychczas prowadzonej przez 

Emitenta działalności oraz sytuacji finansowej Emitenta, gdyż pierwszy rok obrotowy Emitenta kończy się dnia 31 

grudnia 2022 roku, a dopiero sprawozdanie roczne zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 

Ponadto, wskutek nieposiadania przez Emitenta historii niemożliwa jest ani ocena działań podejmowanych przez 

zarząd, ani ocena rentowności Emitenta w ujęciu historycznym.  

Reasumując, Inwestorzy muszą mieć na uwadze, że podejmując decyzję o nabyciu Obligacji Serii A będą 

podejmowali decyzję inwestycyjną o nabyciu Obligacji podmiotu dopiero rozpoczynającego działalność, którego 

nie sposób zweryfikować przez pryzmat jego historii operacyjnej oraz finansowej.  
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Wystąpienie powyższego ryzyka minimalizowane jest poprzez to, że 1) Spółka jest spółką zawiązaną przez osobę 

posiadającą doświadczenie w realizacji projektów o zbliżonym charakterze (tj. przygotowywaniu gruntów 

inwestycyjnych celem ich dalszego odsprzedania) oraz poprzez to, że 2) osoba będąca dyrektorem generalnym 

projektu (współpracująca ze Spółką), tj. Pan Witold Ryszard Bezmienow, posiada wieloletnie doświadczenie w 

zarządzaniu i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych oraz w realizacji projektów parków handlowych. 

 

Zmiana nr 2 do Memorandum Informacyjnego, s. 58 pkt 17.2 Rozdział IV. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji 

lub sprzedaży: 

Wyjaśnienia: zmiana polegająca na zmianie Dnia Przydziału Obligacji na dzień 30 maja 2022 roku celem 
umożliwienia każdemu z Inwestorów wykonania przysługującego mu prawa do wycofania zgody na nabycie lub 

subskrypcję Obligacji na zasadach opisanych w pkt 17.5 Rozdziału IV Memorandum Informacyjnego. Tym samym 

zmienia się treść tabeli zawartej w pkt 17.2, która otrzymuje następujące brzmienie: 

 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 18 maja 2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje 18 maja 2022 r. – 24 maja 2022 r. 

Przydział Obligacji 30 maja 2022 r. 

 

Zmiana nr 3 do Memorandum Informacyjnego, s. 68 - 69, punkt 12 Rozdział V. Dane o Emitencie. Zobowiązania 

Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na 

możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych. 

Wyjaśnienia: zmiana polegająca na uzupełnieniu informacji w przedmiocie istniejących zobowiązań Emitenta o 

wystawione na dzień 18 maja 2022 roku faktury VAT. Tym samym zmienia się treść punktu 12., który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Emitent został zawiązany na mocy Umowy Spółki z dnia 10 maja 2022 roku. Wobec powyższego na dzień 

udostepnienia niniejszego Memorandum nie sporządził rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie 

z Umową Spółki dniem kończącym pierwszy rok obrotowy Emitenta jest dzień 31 grudnia 2022 roku. 

Na dzień publikacji Memorandum Spółka posiada zobowiązania z tytułu: 

1. umowy sprzedaży praw i roszczeń z umów przedwstępnych sprzedaży prawa użytkowania wie-

czystego Nieruchomości oraz Działki drogowej wraz z umową przejęcia długu wynikającego z 

umowy z dnia 13 maja 2022 roku, za którą wynagrodzenia (cena) zostało ustalone w wysokości 

5.000,00 (pięć tysięcy) złotych netto, płatną do dnia 31 grudnia 2023 roku; 

2. umowy pożyczki zawartej dnia 17 maja 2022 roku z Panią Sylwią Bezmienow (Wspólnikiem) ce-

lem dokapitalizowania Spółki kwotą w wysokości 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) zło-

tych. Podstawowe parametry umowy: (i) oprocentowanie 5% rocznie, (ii) termin wypłaty kwoty 

objętej pożyczką - do dnia 17 maja 2022 roku, (iii) termin zwrotu pożyczki przez Emitenta - do 

dnia 31 marca 2023 roku (,,Umowa Finansowania”); 

3. wystawionych faktur VAT na łączną kwotę w wysokości 30.002,16 (trzydziestu tysięcy dwóch 

16/100) złotych brutto, wystawionych z tytułu: (i) sporządzenia aktu notarialnego, o którym 

mowa w pkt 1 powyżej, (ii) wynagrodzenia za ustanowienie zabezpieczeń seria A obligacji, (iii) 
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wykonania operatu szacunkowego nieruchomości, (iv) wykonania wyceny udziałów Emitenta, 

których terminy płatności przypadają w maju 2022 roku.    

Powyższe skutkuje wzrostem zobowiązań Emitenta. 

W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej zobowiązania, w szczególności kształtujące 

jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez 

nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.  

 

Zmiana nr 4 do Memorandum Informacyjnego, s. 69, punkt 16 Rozdział V. Dane o Emitencie. Informacje dotyczące 

osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta. 

Wyjaśnienia: przedstawienie wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy aktualnym składem zarządu i rady 

nadzorczej Emitenta wynikającym z akt KRS a informacjami podanymi w treści Memorandum. Tym samym zmienia 

się treść punktu 16., w ten sposób, że dodaje się akapit w brzmieniu: 

Należy wyjaśnić, że brak spójności w zakresie składu organu zarządzającego (Zarządu Emitenta) opisanego w 

Memorandum w stosunku do treści odpisu z właściwego rejestru Emitenta (tj. informacji ujawnionych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym) wynika z faktu, iż w dniu 17 maja 2022 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Emitenta dokonane zostały zmiany w składzie osobowym Zarządu w związku ze złożoną dnia 16 maja 

2022 roku rezygnacją z pełnienia niniejszej funkcji przez dotychczasowego Prezesa Zarządu, tj. Pana Witolda 

Ryszarda Bezmienow.  

Wobec powyższego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników powołana do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu została Pani Sylwia Bezmienow. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 maja 2022 

roku, w toku którego podjęta została uchwała o powołaniu Pani Sylwii Bezmienow, stanowi Załącznik nr 3 do 

Memorandum Informacyjnego. Wniosek w tym zakresie nie został rozpoznany przez właściwy sąd, tym samym 

przedmiotowe zmiany nie zostały ujawnione w rejestrze. 

W tym miejscu należy podkreślić, że uchwała w sprawie powołania członka zarządu spółki wywołuje skutki z chwilą 

jej podjęcia, a nie z chwilą ujawnienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powyższe stanowi ugruntowany 

pogląd w orzecznictwie i praktyce, jako przykład można przywołać chociażby stanowisko Sądu Najwyższego 

wyrażone w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt. V CK 839/04 „z mocy wyraźnego przepisu (art. 201 § 4 k.s.h.) 

członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników; 

wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny. Domniemywa 

się, że wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym jest prawdziwy lecz jest to domniemanie wzruszalne”. 

Wobec powyższego informacje ujawnione w Memorandum są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

 

Zmiana nr 5 do Memorandum Informacyjnego, s. 78, VI. Sprawozdania Finansowe.   

Wyjaśnienia: przedstawienie w treści Memorandum sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 

rejestracji Emitenta do dnia 18 maja 2022 roku (tj. do dnia opublikowania Memorandum). Tym samym zmienia się 

treść rozdziału VI. , do którego zostaje dodany pkt 1 i który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Emitent dotychczas nie sporządził rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z Umową Spółki dniem 

kończącym pierwszy rok obrotowy jest dzień 31 grudnia 2022 roku. Wobec powyższego Emitent przedstawia 

sprawozdanie finansowe za okres od dnia rejestracji.  
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1. Sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od dnia 11 maja 2022 roku do dnia 18 maja 2022 roku 
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