Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 roku
85/2018
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii AA
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zawarcia
umów dotyczących objęcia akcji serii AA, Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
niniejszym stosownie do treści § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), przekazuje do publicznej
wiadomości podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii AA.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji prywatnej: 23 listopada 2018 r.
Data zakończenia subskrypcji prywatnej: 26 listopada 2018 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej
zostały zawarte w okresie od 23 do 26 listopada 2018 roku. Akcje zostały objęte i opłacone do 3
grudnia 2018 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 7.500.000 Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które
złożono zapisy: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: w ramach
subskrypcji prywatnej oferowanych było 7.500.000 Akcji i objętych zostało 7.500.000 Akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 7.500.000 Akcji, poprzez zawarcie umów objęcia
akcji z Akcjonariuszami/Inwestorami.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 2,30 zł za
jedną Akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach: subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze, zapisy zostały
złożone przez 8 Akcjonariuszy w tym 4 podmioty/osoby prawne i 4 osoby fizyczne.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej papiery wartościowe zostały
przydzielone 8 Akcjonariuszom w tym 4 podmiotom/osobom prawnym i 4 osobom fizycznym.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie były
zawierane umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych
objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 17.250.000 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii AA.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu,
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na
temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.
13. Średni
koszt
przeprowadzenia
subskrypcji
i
emisji
akcji
serii
AA.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu,
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na
temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję po
przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych
informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: nie dotyczy
– datę powstania wierzytelności,
– przedmiot wierzytelności,
– wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
– opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy
– przedmiot wkładów niepieniężnych,
– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,– podmioty, które objęły (nabyły)
papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

