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Informacja o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, informacja o 

ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej 

sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych 

 
Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji i niezdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im 
w prospekcie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 30 czerwca 2021 r. („Prospekt”). Niniejsza informacja została sporządzona na 
podstawie art. 17 Rozporządzenia Prospektowego. 

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych 

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu 
przewidzianego w § 4 pkt 1) Uchwały WZ. 

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, ustalił Ostateczną Cenę 
Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych na 25 zł (słownie: dwadzieścia 
pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych i ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym 
kategoriom inwestorów 

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą nie będzie korzystał z upoważnienia do 
określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych. W związku z powyższym Ofertą objętych jest łącznie 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B tj. maksymalna liczba Akcji Serii B określona w § 1 ust. 1 Uchwały WZ. 

W dniu 8 lipca 2021 r. Spółka w  uzgodnieniu  z  Globalnymi Współkoordynatorami podjęła decyzję o ostatecznej 
liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie wynosi 
7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) Akcji Oferowanych.  

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, ustalił ostateczną liczbę 
Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów w sposób następujący:  

• 907.440 (słownie: dziewięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) Akcji Oferowanych dla Inwestorów 
Indywidualnych, 

• 6.592.560 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) Akcji 
Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.  

 
 


