
 

Raport bieżący ESPI nr 66/2020 

Tytuł: Zawarcie umów dotyczących objęcia akcji w spółkach zależnych od Emitenta 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 

25 sierpnia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umów objęcia akcji pomiędzy 

spółką ASI Gaming Investment Group sp. z o.o. s.k.a (dalej jako: ASI) a spółkami zależnymi od 

Emitenta, tj. MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MobileFabric) oraz VRFabric S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej jako: VRFabric), (razem jako: Spółki zależne).   

 

Na podstawie umowy zawartej z MobileFabric, ASI obejmie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MobileFabric, po cenie emisyjnej równej 17,00 zł 

(słownie: siedemnaście złotych) za akcję, tj. za łączną kwotę 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). ASI dokona wpłaty na rzecz MobileFabric przelewem, nie 

później niż do dnia 24 października 2020 r. MobileFabric zobowiązana jest niezwłocznie po 

dokonaniu wpłaty dopełnić wszelkich czynności niezbędnych do wyemitowania w formie subskrypcji 

prywatnej minimum 150.000 akcji serii C. 

 

Na podstawie umowy zawartej z VRFabric, ASI obejmie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VRFabric, po cenie emisyjnej równej 17,00 zł (słownie: 

siedemnaście złotych) za akcję, tj. za łączną kwotę 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy złotych).  ASI dokona wpłaty na rzecz VRFabric przelewem, nie później niż do 

dnia 24 października 2020 r. VRFabric zobowiązana jest niezwłocznie po dokonaniu wpłaty dopełnić 

wszelkich czynności niezbędnych do wyemitowania w formie subskrypcji prywatnej minimum 

150.000 akcji serii B. 

 

Łączna kwota, za jaką ASI obejmie akcje Spółek zależnych, wynosi 5,10 mln zł. 

  

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona 

istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz 

potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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