
W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C wyemitowanych na 
podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Forposta Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) z dnia 2.06.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki oraz pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych 
akcjonariuszy, Uchwały nr 4 z dnia 2.06.2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz Uchwały nr 6 z 
dnia 2.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji 
zwykłych na okaziciela serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, Zarząd 
Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 

a. Data rozpoczęcia subskrypcji: 02.06.2021 r. 

b. Data zakończenia subskrypcji: 02.07.2021 r. 

2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 

Z uwagi na fakt, iż akcje serii C zostały oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, nie 
dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. 

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 

1.000.000 (jeden milion) akcji 

4) Stopa 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) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży: 

0 (zero) – subskrypcja nie doszła do skutku ze względu na procesy formalne po stronie 
subskrybentów. 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 



Na podstawie uchwały akcje miały zostać objęte za cenę emisyjną wynoszącą 3,00 zł (słownie: 
trzy złote) każda. 

6a)  informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: 

Subskrypcja nie doszła do skutku.  

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 
w poszczególnych transzach: 

Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd Emitenta w trybie subskrypcji prywatnej 10  
osobom. 

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach 

0 (zero) - subskrypcja nie doszła do skutku 

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z 
emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 

Subskrypcja nie doszła do skutku. 

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): 

Nie dotyczy. 

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 23,000 (dwadzieścia trzy tysiące) zł nefo 

b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:  0 (zero) zł 



c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 
informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:  0 (zero) zł 

d. promocji oferty:  0 (zero) zł 

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w 
sprawozdaniu finansowym emitenta. 

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości. 

Podstawa Prawna: 

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


