
Raport Bieżący nr 8/2015 

Data sporządzenia:10.04.2015 

Temat: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H oraz I 

Zarząd Spółki Adiuvo Investment S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniżej informacje określone w: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect" w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii I oraz H Emitenta.  

Seria H 

Uchwałą nr 5 z 31 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaną przez Michała Błaszczaka z kancelarii 

notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Rep. A Nr 22087/2014 dokonano decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego o 

kwotę nie wyższą niż 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 

nie więcej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

Szczegółowe warunki dotyczące subskrypcji akcji 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Rozpoczęcie: 30.03.2015 r. 

Zakończenie: 10.04.2015 r. 

Data przydziału instrumentów finansowych 10.04.2015 r 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją 500.000 akcji serii H  

Stopa redukcji w poszczególnych transzach, jeżeli wystąpiła Brak redukcji 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 

przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

500.000 akcji serii H 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane 17,21 zł. 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe 

objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 

1 

Liczba osób, którym przedzielono instrumenty finansowe 

objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 

1 

Nazwa (firma) 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)  

Emitent nie korzystał z usług subemitentów. 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 

zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 

kosztów według ich tytułów, w tym:  

350 000 zł  

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:  260 000 zł 

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla 

każdego z nich  

0 zł 



c) sporządzenie publicznego dokumentu 

informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa 

90 000 zł 

d) promocja oferty  0 zł 

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych 

i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta 

Wskazane powyżej koszty emisji zostaną rozliczane jako 

zmniejszenie kapitału własnego. 

 

310.000 akcji serii I 

Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/04/2015 z 1 kwietnia 2015 r. Zarządu zaprotokołowanej przez 

Michała Błaszczaka z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Rep. A Nr 4961/2015. Uchwała Zarządu została podjęta 

na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez 

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z 31 grudnia 2014 r. objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Michała Błaszczaka z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Rep. A Nr 22087/2014. Zmiana Statutu w 

zakresie kapitału docelowego została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 16 lutego 2015 r. 

Na podstawie uchwały nr 3/04/2015 z 1 kwietnia 2015 r. Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie 

wyższą niż 31.000,00 zł. (trzydzieści jeden tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji nie 

więcej 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja. 

Szczegółowe warunki dotyczące subskrypcji akcji 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Rozpoczęcie: 03.04.2015 r. 

Zakończenie: 09.04.2015 r. 

Data przydziału instrumentów finansowych 09.04.2015 r 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją 310.000 akcji serii I 

Stopa redukcji w poszczególnych transzach, jeżeli wystąpiła Brak redukcji 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 

przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

310.000 akcji serii I 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane 17,21 zł. 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe 

objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 

7 

Liczba osób, którym przedzielono instrumenty finansowe 

objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 

7 

Nazwa (firma) 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)  

Emitent nie korzystał z usług subemitentów. 



Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 

zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 

kosztów według ich tytułów, w tym:  

210 000 zł  

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:  160 000 zł 

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla 

każdego z nich  

0 zł 

c) sporządzenie publicznego dokumentu 

informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa 

50 000 zł 

d) promocja oferty  0 zł 

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych 

i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta 

Wskazane powyżej koszty emisji zostaną rozliczane jako 

zmniejszenie kapitału własnego. 

 

190.000 akcji serii I 

Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/04/2015 z 3 kwietnia 2015 r. Zarządu zaprotokołowanej przez 

Michała Błaszczaka z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Rep. A Nr 5042/2015. Uchwała Zarządu została podjęta 

na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez 

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z 31 grudnia 2014 r. objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Michała Błaszczaka z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Rep. A Nr 22087/2014. Zmiana Statutu w 

zakresie kapitału docelowego została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 16 lutego 2015 r. 

Na podstawie uchwały nr 5/04/2015 z 3 kwietnia 2015 r. Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie 

wyższą niż 19.000,00 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji nie więcej 

190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

Szczegółowe warunki dotyczące subskrypcji akcji 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Rozpoczęcie: 02.04.2015 r. 

Zakończenie: 09.04.2015 r. 

Data przydziału instrumentów finansowych 09.04.2015 r 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją 190.000 akcji serii I 

Stopa redukcji w poszczególnych transzach, jeżeli wystąpiła Brak redukcji 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 

przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

190.000 akcji serii I 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane 17,21 zł. 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe 

objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 

7 

Liczba osób, którym przedzielono instrumenty finansowe 

objęte subskrypcją w poszczególnych transzach 

7 

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty 

finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z 

określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, 

Emitent nie korzystał z usług subemitentów. 



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)  

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 

zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 

kosztów według ich tytułów, w tym:  

130 000 zł  

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:  100 000 zł 

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla 

każdego z nich  

0 zł 

c) sporządzenie publicznego dokumentu 

informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa 

30 000 zł 

d) promocja oferty  0 zł 

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych 

i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta 

Wskazane powyżej koszty emisji zostaną rozliczane jako 

zmniejszenie kapitału własnego. 

 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H oraz akcji serii I do alternatywnego systemu obrotu organizowanego 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

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". 

 


