
 

 

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA 
TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. 

 

 

LIVECHAT Software S.A. 

(LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290756) 

 

 

Informacja o ustaleniu Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym 

kategoriom inwestorów 

 

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w 

szczególności w rozdziałach „Informacje o warunkach oferty” oraz „Definicje i objaśnienia skrótów”. 

W dniu 31 marca 2014 r. Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalili: 

 Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych – 18,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną; 

 Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych – 18,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną; 

 Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 226 625 Akcji 

Oferowanych; 

 Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 3 010 875 Akcji 

Oferowanych. 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów 
prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta 
łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie 
Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie 
stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został 
sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym 
zawierającym informacje o LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych 
Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie 
internetowej Spółki (www.livechatsoftware.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). 

Oferta akcji LIVECHAT Software S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być 
zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty 
sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 

http://www.trigon.pl/

