
 

 

BoomBit Spółka Akcyjna 
 

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-283) i adresem przy ul. Zacna 2, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000740933) 

(„Emitent” „Spółka”) 

 

Informacja 

o cenie ostatecznej, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych ogółem 

oraz  

ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 

 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie 

w części „Definicje i skróty”. 

 

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 

 

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych 
 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) i 

Akcjonariusze Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w porozumieniu z 

Oferującym oraz Współprowadzącym Księgę Popytu, ustalili Cenę Ostateczną Akcji 

Oferowanych na 19 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych) za jedną Akcję Oferowaną. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych i ostateczna liczba Akcji Oferowanych w 

poszczególnych transzach 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta, w porozumieniu z Oferującym oraz 

Współprowadzącym Księgę Popytu, ustalił, że ostateczna liczba Akcji Serii C oferowanych 

przez Spółkę w Ofercie wynosi 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) Akcji Serii 

C. 

W dniu 17 kwietnia 2019 roku Akcjonariusze Sprzedający w porozumieniu z Oferującym 

oraz Współprowadzącym Księgę Popytu ustalili ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych 

oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających na 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt 

tysięcy) Akcji Sprzedawanych, z czego: 

• 137.500 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Akcji Sprzedawanych 

oferowanych przez Karolinę Szablewską-Olejarz; 

• 137.500 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Akcji Sprzedawanych 

oferowanych przez Marcina Olejarza; 

• 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Sprzedawanych 

oferowanych przez We Are One ltd.; 

• 0 (słownie: zero) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez ATM Grupa S.A. 



W konsekwencji ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie wynosi 1.850.000 (słownie: 

jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych, z czego: 

• 701.500 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

• 1.148.500 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu 

Z uwagi na brak wskazania ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej 

liczby Akcji Oferowanych w treści Prospektu, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, 

inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej 

wiadomości informacji o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, 

ostatecznej liczby Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w 

poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi 

klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u którego został złożony zapis, w 

terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej 

informacji, tj. do dnia 19 kwietnia 2019 roku włącznie. 


