NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W
CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY,
JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE
ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

Shoper S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171)

Informacja o Ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych
oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów, Cenie Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla
Inwestorów Indywidualnych oraz Cenie Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Niniejsza informacja („Informacja”) została sporządzona zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie
Shoper S.A. („Spółka”) zatwierdzonym w dniu 18 czerwca 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego
(„Prospekt”) i zostaje przekazana zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 2
Rozporządzenia Prospektowego. Terminy pisane wielką literą w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane
im w Prospekcie.
W dniu 29 czerwca 2021 r. Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Menedżerami Oferty ustalili:
•
•
•
•
•

Ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych w Ofercie na 7.731.628 Akcji Sprzedawanych;
Ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym na 623.512 Akcji
Sprzedawanych;
Ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym na 7.108.116
Akcji Sprzedawanych;
Cenę Ostateczną Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych na 47,00 PLN (czterdzieści
siedem złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną; oraz
Cenę Ostateczną Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych na 47,00 PLN (czterdzieści
siedem złotych) PLN za jedną Akcję Sprzedawaną.

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym w Ofercie przez
poszczególnych Oferujących została wskazana w tabeli poniżej.
Oferujący

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych
Inwestorom Indywidualnym w Ofercie

KFF S.à r.l.

101.664

Krzysztof Krawczyk

101.664

Rafał Krawczyk

101.664

Modhaus sp. z o.o.

101.664

V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR

216.856

Razem:

623.512

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym w Ofercie przez
poszczególnych Oferujących została wskazana w tabeli poniżej.
Oferujący

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych
Inwestorom Instytucjonalnym w Ofercie

KFF S.à r.l.

1.158.978

Krzysztof Krawczyk

1.158.978

Rafał Krawczyk

1.158.978

Modhaus sp. z o.o.

1.158.978

V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR

2.472.204

Razem:

7.108.116

Niniejszy dokument nie powinien samodzielnie stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Spółki.
Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2021 r., wraz ze wszystkimi opublikowanymi
suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany
w dniu 21 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Spółki (www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/ipo). Zatwierdzenia
prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać
Prospekt wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą
informacją przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści
związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów
rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem,
w jakim prowadzą działalność. Przyszli inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi
w Prospekcie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka, które należy rozważyć w związku z inwestowaniem w
Akcje Sprzedawane, znajdującym się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Kurs notowań Akcji Dopuszczanych (w tym
Akcji Sprzedawanych) może ulec obniżeniu, a inwestorzy mogą stracić część lub całość swojej inwestycji.
Inwestycja w Akcje Sprzedawane nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności. Inwestowanie w
papiery wartościowe objęte Prospektem nie jest objęte żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestycja w Akcje Sprzedawane w ramach Oferty objętej Prospektem jest
odpowiednia wyłącznie dla inwestorów, którzy nie wymagają osiągnięcia gwarantowanej stopy zwrotu ani ochrony
zainwestowanego kapitału, są zdolni do oceny zalet i ryzyk związanych z taką inwestycją (samodzielnie lub razem z
odpowiednim doradcą) i posiadają zasoby kapitałowe wystarczające do poniesienia ewentualnych strat
wynikających z takiej inwestycji.
Niniejszy dokument w szczególności nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty nabycia
papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii. Papiery
wartościowe nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych
z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez
żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów
Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

