Numer 12/2015 – Korekta
Data sporządzenia: 15.10.2015 roku
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 14.10.2015 r - Zakończenie subskrypcji
akcji serii I
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 14.10.2015 roku o Zakończeniu subskrypcji
akcji serii I, Zarząd Adiuvo Investments S.A. dokonuje korekty treści raportu, który z powodów
technicznych został wysłany w niepełnym brzmieniu. Poniżej pełna treść raportu:
Treść:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2015
z dnia 9.10.2015 roku, podaje do wiadomości szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji akcji
zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Właściwa treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2015
z dnia 9.10.2015 roku, podaje do wiadomości szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji akcji
zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: detaliczna – 16.09 – 24.09.2015,
instytucjonalna – 28.09 – 1.10.2015
2) Daty przydziału papierów wartościowych: 1.10.2015
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1.000.000 akcji serii I
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: redukcja zapisów nie wystąpiła
5) Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub
sprzedaży: 1.000.000 akcji serii I
6) Liczby papierów wartościowych, na które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży: 1.000.000 akcji serii I
7) Ceny, po jakiej papiery wartościowy były nabywane: 22,00 zł
8) Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach: detaliczna 47.197, instytucjonalna – 952.803
9) Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: detaliczna 47.197, instytucjonalna –
952.803
10) Nawy (firm) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z
faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po
odliczeniu wynagrodzenia za objęte jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta): nie zostały zawarte umowy na subemisję
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 22.000.000 zł

12) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
2.078.000 zł
a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 819 tys. zł
b. Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie podpisano umowy z
subemitentami
c. Sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 210 tys. zł
d. Promocji oferty: 49.000 zł
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Wskazane powyżej koszty emisji zostaną
rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego.
13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 2,078 zł
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:
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