
Raport Bieżący nr 24/2021

Zarząd Spółki Labocanna S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości 
informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii D (dalej: „Akcje serii D”), wyemitowanych na 
podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem 
prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 8 lipca 2021 r. oraz 
wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu 
Spółki.

Emitent wskazuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. dokonał przydziału Akcji serii D. Jednocześnie 
Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

19 lipca 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i 
zapisów dodatkowych.

11 sierpnia 2021 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów 
dodatkowych.

23-24 sierpnia 2021 r. - przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w 
zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedziały na zaproszenie Zarządu Emitenta.

2) Data przydziału akcji;

25 sierpnia 2021 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą;

15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
0,10 zł każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na 
które złożono zapisy;

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 13.547.160 (trzynaście milionów pięćset 
czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) Akcji serii D.

6) Ceny, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane);

Akcje serii D były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,70 zł za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem 
szczegółowych informacji obejmujących:



Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie 
gotówkowych wpłat.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach;

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na Akcje serii D złożono:

- 1.026 zapisów podstawowych na 9.915.560 akcji oraz

- 215 zapisów dodatkowych na 3.631.600 akcji.

Zarząd Emitenta w ramach uchwały o przydziale Akcji serii D zdecydował o odstąpieniu od 
przyjęcia zapisów inwestorów w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Przydział Akcji serii D został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami w ramach zapisów 
podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt. 7 powyżej.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem 
w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Z informacji posiadanych przez Emitenta, Pan Paweł Kiciński, główny akcjonariusz Spółki objął w 
ramach zapisów podstawowych 5 235 200 Akcji serii D Emitenta.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną 
ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu 
wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, 
nabytej przez subemitenta);

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o 
subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 
uwzględnieniem kosztów doradztwa 30.000,00 zł

d) promocji oferty – 15.000,00 zł.

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy 
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji 
nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.



Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect".


