Raport bieżący 44/2017 z dnia 19 października 2017 roku
Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii G
Podstawa prawna ogólna:
art. 17 ust. 1 MAR
Zarząd spółki HubStyle S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat
zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G:
1. Subskrypcja akcji serii G rozpoczęła się w dniu 29 września 2017 roku i zakończyła w dniu 18
października 2017 roku.
2. Akcje serii G zostały przydzielone w dniach od 29 września do 18 października 2017 roku.
3. W ramach subskrypcji akcji serii G oferowanych było 2.000.000 akcji.
4. Akcje nie były oferowane w transzach. Nie miała miejsce redukcja.
5. W ramach subskrypcji akcji serii G złożono zapisy na 2.000.000 akcji.
6. Zarząd spółki HubStyle S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii
Gprzydziału 2.000.000 akcji. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,90 zł i zostały pokryte wkładem
pieniężnym.
8. Zapisów na akcje serii G dokonało 6 podmiotów: osoby fizyczne.
9. Zarząd spółki HubStyle S.A. przydzielił 6 podmiotom akcje serii G.
10. Subemitenci nie brali udziału w subskrypcji.
11. Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 1.800.000,00 zł.
12. Na dzień publikacji niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii G, w tym:
a) koszt wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze
wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w ofertę oraz instytucji rynku kapitałowego,
informacja dotycząca wszystkich kosztów poniesionych przez Spółkę zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po uzyskaniu przez Spółkę stosownych
informacji i dokumentów oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii G
Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze
wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego,
informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia oferty poniesionego przez Spółkę,
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po uzyskaniu przez
Spółkę stosownych informacji i dokumentów.
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