Informacje podsumowujące subskrypcje akcji serii F1, F2 i G na okaziciela
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F1 wyemitowanych z upoważnienia zawartego w § 8a
Statutu Spółki, na podstawie Uchwały nr 7/2018 Zarządu INVESTEKO S.A z siedzibą Świętochłowicach z dnia 26
stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję
akcji serii F1 w drodze subskrypcji prywatnej, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje,
wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.02.2018 r.
Data zakończenia subskrypcji: 28.06.2018 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
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) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 380 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F1 były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 2,5 zł (dwa złote
50/100).
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii F1 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej to jest przez zawarcie
przez Emitenta umów objęcia akcji z Inwestorami. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F1
zostały objęte przez jedną osobę fizyczną.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii F1 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej to jest przez zawarcie
przez Emitenta umów objęcia akcji z Inwestorami. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F1
zostały objęte przez jedną osobą fizyczną.
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):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne, szacunkowe określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów , w podziale przynajmniej na koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z
nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów
w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a)

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1 200 zł (koszty aktów notarialnych,
podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za rejestrację w KRS, opłatę za
ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczy)
b) Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0
zł,
d) Promocja oferty – 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych z upoważnienia zawartego w § 8a
Statutu Spółki, na podstawie Uchwały nr 8/2018 Zarządu INVESTEKO S.A z siedzibą Świętochłowicach z dnia 26
stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję
akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje,
wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.02.2018 r.
Data zakończenia subskrypcji: 28.06.2018 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
do 800.000 (słownie: ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela
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) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 276.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii G.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii G były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 2,5 zł (dwa złote
50/100).
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej to jest przez zawarcie
przez Emitenta umów objęcia akcji z Inwestorami. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii G
zostały objęte przez jedną osobę fizyczną.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej to jest przez zawarcie
przez Emitenta umów objęcia akcji z Inwestorami. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii G
zostały objęte przez jedną osobą fizyczną.
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):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne, szacunkowe określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów , w podziale przynajmniej na koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z
nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów
w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1 200 zł (koszty aktów notarialnych,
podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za rejestrację w KRS, opłatę za
ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczy)
b) Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0
zł,
d) Promocja oferty – 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F2 wyemitowanych z upoważnienia zawartego w § 8a
Statutu Spółki, na podstawie Uchwały nr 6/2018 Zarządu INVESTEKO S.A z siedzibą Świętochłowicach z dnia 26
stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję
akcji serii F2 w drodze subskrypcji prywatnej, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje,
wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 16.02.2018 r.
Data zakończenia subskrypcji: 16.02.2018 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
248.000 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela
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) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
Objętych zostało 248 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F2 były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 2,5 zł (dwa złote
50/100).
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach:

Emisja akcji serii F2 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej to jest przez zawarcie
przez Emitenta umów objęcia akcji z Inwestorami. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F2
zostały objęte przez 5 podmiotów, w tym 3 osoby fizyczne i 2 osoby prawne.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii F2 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej to jest przez zawarcie
przez Emitenta umów objęcia akcji z Inwestorami. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F2
zostały objęte przez pięć podmiotów, w tym 3 osoby fizyczne i 2 osoby prawne.
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):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne, szacunkowe określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów , w podziale przynajmniej na koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z
nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów
w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1 200 zł (koszty aktów notarialnych, podatek od
czynności cywilnoprawnych, opłatę za rejestrację w KRS, opłatę za ogłoszenie w monitorze
sądowym i gospodarczy)
b) Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
d) Promocja oferty – 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości
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