Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu
ESPI nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., raportu ESPI nr 5/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
(dotyczących oferty nabycia spółki HemPoland sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie pod
Elblągiem) oraz raportu ESPI nr 7/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. (dotyczy oferty nabycia spółki z
o.o. z siedzibą w zachodniej części Polski, która profesjonalnie zajmuje się produkcją i ekstrakcją
suszu konopnego oraz innych wyrobów z konopi), Emitent dokonuje aktualizacji informacji
dotyczących złożonych ofert.
Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego oficjalnego stanowiska The Green Organic
Dutchman Holdings LTD z siedzibą w Mississauga, Kanada (dalej: "Kontrahent") - właściciela
spółki TGOD Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Królestwo Niderlandów) będącego 100%
udziałowcem w Hempoland sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie pod Elblągiem. Emitent po
złożeniu oferty kontaktował się elektronicznie z Kontrahentem, natomiast nie było kontaktu ze
strony Kontrahenta. Emitent analizuje dostępne dane dotyczące spółki HemPoland sp. z o.o. i
rozważa możliwość zaktualizowania złożonej oferty do kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście
milionów złotych). W przypadku zaktualizowania oferty Emitent przekaże informację odrębnym
raportem.
Odnośnie oferty nabycia spółki z o.o. z siedzibą w zachodniej części Polski, która profesjonalnie
zajmuje się produkcją i ekstrakcją suszu konopnego oraz innych wyrobów z konopi (dalej:
"Kontrahent 2"), Emitent wskazuje, że w dniu dzisiejszym oferta nabycia Kontrahenta 2 przestaje
wiązać. Emitent pozostaje w kontakcie z Kontrahentem 2 i złożył zapotrzebowanie na dokumenty w
celu przeprowadzenia badania due diligence. Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów,
Emitent zdecyduje o dalszych czynnościach, w szczególności o możliwości złożenia nowej oferty
na wyższą kwotę niż wskazana w raporcie ESPI nr 7/2021 z dnia 18 lutego 2021.
Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu w celu przekazania akcjonariuszom oraz
inwestorom informacji o stanie prowadzonych rozmów w istotnych dla Emitenta ofertach.

