
 

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B - podsumowanie 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje informacje podsumowujące 

zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału obligacji serii B 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

16 marca – 11 kwietnia 2017 

 

2) data przydziału instrumentów finansowych: 

13 kwietnia 2017  

 

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 

Nie więcej niż 2.500 obligacji zwykłych na okaziciela serii B 

4)  stopa 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 instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji: 

635 sztuk obligacji 

6)  cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

1000 zł za 1 obligację  

6a)  opisu sposobu pokrycia akcji; 

wkład pieniężny 

7)  liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

w poszczególnych transzach: 

7 osób (w tym 1 osoba prawna) 

8)  liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej  

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 

7 osób (w tym 1 osoba prawna) 

9)  nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 

umów o subemisję: 

W ofercie obligacji serii B nie uczestniczyli subemitenci 

10)  wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 

59.450,00 zł netto 

W tym koszty: 



a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:  44.450,00 zł netto 

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

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa:  15.000,00 zł netto 

d) promocji oferty: 0 zł  

Koszty związane z emisją obligacji będą zaliczane się do kosztów zarządu Emitenta. Koszty emisji będą 

rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Emitenta. 

 

Obligacje serii B: 

• oprocentowane są stałą stopą procentową, wynoszącą 9% w skali roku; 

• zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;  

• nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku Catalyst; 

• zostaną wykupione w dniu 15 kwietnia 2019 roku. 

 

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". 


