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Raport bieżący nr 7/2021
Data sporządzenia: 22 lipca 2021 r.
Temat: Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A.
notowanych na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016
r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów
odkupu i środków stabilizacji.
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie zawiadomienia z dnia 22 lipca 2021 r.
(„Zawiadomienie”) otrzymanego od WOOD & Company Financial Services, a.s., informuje o zakończeniu w
dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). WOOD & Company Financial
Services, a.s. pełnił funkcję menedżera stabilizującego („Menedżer Stabilizujący”) zgodnie z treścią
prospektu Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2021 r. wraz z
erratami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).
Zgodnie z Zawiadomieniem, zakończenie działań stabilizacyjnych nastąpiło przed terminem zakończenia
Okresu Stabilizacji, o którym mowa w Prospekcie, tj. okresu nie dłuższego niż 30 dni kalendarzowych
począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW, w którym Menedżer Stabilizujący mógł
dokonać transakcji stabilizacyjnych, przy czym Menedżer Stabilizujący nie był zobowiązany do podjęcia
jakichkolwiek działań stabilizacyjnych, a ewentualnie podjęte działania, mogły zostać przerwane w każdym
czasie przed upływem Okresu Stabilizacji.
Jednocześnie, Emitent informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. powziął od Menedżera Stabilizującego informację,
że w okresie stabilizacji Menedżer Stabilizujący nie dokonał żadnej transakcji stabilizacyjnej na akcjach
Emitenta.
W związku z powyższym, w stosunku do akcji Emitenta nie będą już mogły być podejmowane działania
stabilizacyjne.
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