
 

 
 

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych 
z dnia 23 grudnia 2020 r.  

 
 
 

Niniejsza informacja o przydziale Akcji Oferowanych została sporządzona w związku z prospektem 
Answear.com S.A. zatwierdzonym w dniu 8 grudnia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego i 
zostaje przekazana w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego. 

 
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, o ile nie zdefiniowano ich poniżej, mają 
znaczenie nadane im w Prospekcie.  
 
Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 23 grudnia 2020 r. na podstawie stosownych uchwał 
Zarządu Emitenta oraz Akcjonariusza Sprzedającego. Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom 
Indywidualnym został dokonany za pośrednictwem GPW. 
 
W ramach Oferty przydzielonych zostało 3.221.645 (trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy 
sześćset czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych, w tym 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści 
jeden tysięcy) Nowych Akcji oraz 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset 
czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych, co uwzględnia Akcje Oferowane przydzielone wszystkim 
kategoriom inwestorów (Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych).  
 
Łączna liczba zapisów na Akcje Oferowane oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła 11.430, a 
łączny wolumen 19.023.984. Liczba Akcji Oferowanych przydzielona w ramach Oferty Inwestorom 
Indywidualnym wyniosła 644.330 (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści) Akcji 
Oferowanych, w tym 644.330 (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści) Nowych Akcji 
oraz 0 (zero) Akcji Sprzedawanych. Średnia stopa redukcji wyniosła zatem 96,613%. Redukcja 
nastąpiła zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. 
 
Zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, które zostały skierowane do Inwestorów 
Instytucjonalnych przez Globalnych Koordynatorów po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, 
Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 2.577.315 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt 
siedem tysięcy trzysta piętnaście) Akcji Oferowanych. Liczba Akcji Oferowanych przydzielona w ramach 
Oferty Inwestorom Instytucjonalnym wyniosła 2.577.315 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem 
tysięcy trzysta piętnaście) Akcji Oferowanych, w tym 1.196.670 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy sześćset siedemdziesiąt) Nowych Akcji oraz 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt 
tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 
zatem wszystkie Akcje Oferowane, na które złożyli zapisy. 
 
Kwota Oferty, liczona jako iloczyn liczby przydzielonych Akcji Oferowanych, wskazanej powyżej, oraz 
Ceny Akcji Oferowanych, wyniosła zatem 80.541.125 PLN (osiemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści 
jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), z czego 46.025.000 PLN (czterdzieści sześć milionów 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przypadło na Nowe Akcje oraz 34.516.125 PLN (trzydzieści cztery 
miliony pięćset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) na Akcje Sprzedawane. 
 
 
 
 


