Zakończenie subskrypcji akcji E i sprzedaży akcji serii B
Raport bieżąc 10/2020 z dnia 22.07.2020 roku
Podstawa prawna ogólna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Gaming Factory S.A. (“Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończenia
publicznej oferty akcji Spółki, na którą składała się oferta Spółki i Oferujących łącznie
obejmujące nie więcej niż 1.375.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10
PLN każda („Akcje Oferowane”), w tym: nie więcej niż 275.000 („Akcje Sprzedawane”),
oferowanych przez Oferujących; nie mniej niż 1 i nie więcej niż nie więcej niż 1.100.000
nowo emitowanych Akcji Serii E, oferowanych przez Spółkę („Nowe Akcje”).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji:
- w transzy Inwestorów Indywidualnych w dniach od 24.06.2020 do 01.07.2020
- w transzy Inwestorów Instytucjonalnych w dniach do 03.07.2020 do 08.07.2020.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 09.07.2020 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
W ramach subskrypcji i sprzedaży oferowanych było 1.375.000 akcji, w tym:
• Inwestorom Indywidualnym – 687.500 Akcji Oferowanych, na co składało się
687.500 Nowych Akcji
• Inwestorom Instytucjonalnym - 687.500 Akcji Oferowanych, na co składało się
275.000 Akcji Sprzedawanych oraz 412.500 Nowych Akcji
4. Stopa redukcji wyniosła w transzy Inwestorów Indywidualnych - 89,007%
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub
sprzedaży:
Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na 6.253.952 Nowych Akcji.
Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 412.500 Nowych Akcji oraz 275.000 Akcji
Sprzedawanych.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorom przydzielono łącznie 1.375.000 Akcji Oferowanych, w tym: 1.100.000 Nowych
akcji oraz 275.000 Akcji Sprzedawanych.
Inwestorom Indywidualnym przydzielono 687.500 Nowych Akcji.
Inwestorom Instytucjonalnym łącznie przydzielono 687.500 Akcji Oferowanych, na co
składało się 275.000 Akcji Sprzedawanych oraz 412.500 Nowych Akcji.
7. Akcje Oferowane były obejmowane i nabywane po cenie 15,50 zł za jedną Akcję
Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub
sprzedażą w poszczególnych transzach:
- w transzy Inwestorów Indywidualnych 5.303 podmioty
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 35 podmioty
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
− w transzy Inwestorów Indywidualnych 5.303 podmiotom
− w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 35 podmiotom
10. W ramach Oferty Spółka ani Oferujący nie zawarli umów gwarantowania Oferty.
11. Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 21.312.550 zł, z czego wartość emisji
17.050.000 zł i wartość sprzedaży 4.262.500 zł.
12. i 13
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada wszystkich informacji o
ostatecznym rozliczeniu i wielkości kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości
publicznej w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu zestawienia i akceptacji
wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i
przeprowadzeniem Oferty.
14.Sposób opłacenia objętych/ nabytych papierów wartościowych: Akcje Oferowane zostały
pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Podstawa prawna:
§16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Za Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz

