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Niespełnienie się warunków do prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Nokaut
S.A. na 2012 r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu
prognozy finansowej Grupy Kapitałowej Grupy Nokaut S.A. na 2012 r., którą Spółka zamieściła w
prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF 24 listopada 2011 roku.
Wpływ na decyzję o odwołaniu prognozy finansowej Grupy Kapitałowej Grupy Nokaut S.A. wywarł
brak ziszczenia się założenia prognoz o przejęciu spółek Skąpiec.pl Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o. w
terminie założonym w prognozie zamieszczonej w prospekcie. Brak ww. akwizycji spowodowany był
uzyskaniem przez Emitenta wpływów z publicznej emisji akcji na poziomie niższym niż 25.000.000
złotych. Zgodnie z warunkami Opcji Call opisanymi w prospekcie emisyjnym w punkcie 22.1.
skutkowało to wygaśnięciem ważności Opcji i tym samym uniemożliwiło rozpoczęcie konsolidacji
wyników spółek akwirowanych od drugiego kwartału 2012 roku pomimo intensywnych działań
podjętych po zakończeniu oferty publicznej w celu utrzymania ważności Opcji Call.
W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku utrzymywania się ceny rynkowej akcji Grupy Nokaut S.A.
poniżej poziomu ceny emisyjnej, tj. 12 złotych za akcję, prawdopodobieństwo akwizycji ww. spółek
na warunkach dopuszczonych przez Spółkę i opisanych w prospekcie emisyjnym, czyli zakładających
m.in. płatność 2/3 ceny w nowych akcjach Emitenta, uznać należało za niewielkie.
Zakończenie negocjacji ze spółkami Skąpiec.pl Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. pozostawia Emitentowi
możliwość zainwestowania środków przeznaczonych na akwizycje w inne cele .
Emitent potwierdza utrzymywanie się pozytywnych tendencji w działalności biznesowej samej Grupy
Nokaut S.A. zgodnie z historycznie obserwowanymi trendami.
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