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(T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwej 33 wpisana do rejestru przedsiębiorców  

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579900) www.t-bull.com 

(„Emitent” lub „Spółka”) 

 

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Nowych Akcji, ostatecznej liczby Nowych Akcji 

oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych Inwestorom 

Indywidulanym i Inwestorom Instytucjonalnym 

(dalej „Informacja”) 

 

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z prospektem emisyjnym Spółki, zatwierdzonym 
przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2018 roku („Prospekt”). 

Niniejsza Informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, w związku z ustaleniem ostatecznej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty, 
ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom 
Instytucjonalnym oraz Ceny Ostatecznej Nowych Akcji. 

Cena Ostateczna Nowych Akcji 

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu Inwestorów uprawnionych do składania zapisów w 

transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w dniu 12 lipca 2018 roku, Spółka, w porozumieniu z Oferującym, 

ustaliła Cenę Ostateczną Nowych Akcji w kwocie 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100). 

Ostateczna liczba Nowych Akcji i ostateczna liczba Nowych Akcji oferowanych w 

poszczególnych transzach Inwestorów 

Spółka, w porozumieniu z Oferującym, ustaliła ostateczną liczbę oferowanych Nowych Akcji na 40.000. 

W związku z powyższym, ostateczna liczba Nowych Akcji wynosi 40.000, w tym (i) ostateczna liczba 

Nowych Akcji w transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 18.897, podczas gdy (ii) ostateczna liczba 

Nowych Akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 21.103. 

 

Terminy pisane w Informacji wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej) 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje przed przekazaniem do publicznej wiadomości 

informacji zawartych w niniejszym dokumencie, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu, przez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta 

firmy inwestycyjnej oferującej Nowe Akcje, w którym został złożony zapis, w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszej Informacji, tj. do dnia 16 lipca 2018 

roku włącznie, stosowanie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

 

 


