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Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019, informuje, 
że w związku z podjęciem przez zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Nextbike”) uchwały z dnia 4 
października 2019 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 107.100 (sto siedem tysięcy sto) 
złotych do kwoty 114.600 (sto czternaście tysięcy sześćset) złotych, w drodze emisji w ramach kapitału 
docelowego 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda („Akcje Serii D”), o której Nextbike informował raportem EBI nr 20 z 
dnia 4 października 2019 r. („Uchwała w Sprawie Podwyższenia”), w dniu dzisiejszym tj. 8 października 2019 r., 
Emitent i Nextbike Polska S.A. zawarły:

1)    umowę objęcia akcji 10.000 akcji serii D („Umowa Objęcia Akcji I”), w której:

a)    Nextbike złożyła Emitentowi ofertę objęcia 10.000 (dziesięciu tysięcy) Akcji Serii D, za cenę emisyjną w 
wysokości 31 (trzydzieści jeden) złoty za akcję, a Emitent przyjął tę ofertę i zobowiązał się pokryć obejmowane 
akcje wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) złotych płatnym na rachunek 
Nextbike w terminie do 8 października 2019 roku;
b)    Nextbike zobowiązała się niezwłocznie dopełnić wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania w KRS 
podwyższenia kapitału zakładowego Nextbike obejmującego Akcje Serii D;
c)    Emitent, w przypadku, gdy uprawomocni się postanowienie sądu o odmowie rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Nextbike obejmującego Akcje Serii D lub z innej przyczyny emisja Akcji Serii D nie dojdzie do 
skutku, najpóźniej przed upływem 10 dni, licząc od dnia uprawomocnienia się takiego postanowienia sądu lub 
zaistnienia innej przyczyny skutkującej niedojściem emisji do skutku, zwróci Emitentowi wkład pieniężny 
wniesiony na pokrycie i objęcie Akcji Serii D;
d)    w przypadku, gdy Emitent nie zapłaci łącznej ceny emisyjnej za objęte Akcje Serii D w terminie wskazanym w 
pkt 1 lit. a) powyżej, Nextbike będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy Objęcia Akcji I w terminie do dnia 
31.10.2019 r. poprzez złożenie Emitentowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Objęcia Akcji I;

2)    umowę objęcia 32.092 akcji serii D („Umowa Objęcia Akcji II”), w której:

a)    Nextbike złożyła Emitentowi ofertę objęcia 32.092 (trzydziestu dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu dwóch) Akcji 
Serii D, za cenę emisyjną w wysokości 31 (trzydzieści jeden) złoty za akcję, a Emitent przyjął tę ofertę i zobowiązał 
się pokryć obejmowane akcje wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 994.852 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) złote;
b)    zgodnie z Umową Objęcia Akcji II, Emitent rozliczy z Nextbike zaliczkę wpłaconą przez Emitenta w kwocie 
1.000.000 (jeden milion) złotych, zgodnie z umową gwarancji z dnia 3 września 2019 r., o której Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 3 września 2019 r.;
c)    Nextbike zobowiązała się niezwłocznie dopełnić wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania w KRS 
podwyższenia kapitału zakładowego Nextbike obejmującego Akcje Serii D;
d)    Emitent, w przypadku, gdy uprawomocni się postanowienie sądu o odmowie rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Nextbike obejmującego Akcje Serii D lub z innej przyczyny emisja Akcji Serii D nie dojdzie do 
skutku, najpóźniej przed upływem 10 dni, licząc od dnia uprawomocnienia się takiego postanowienia sądu lub 
zaistnienia innej przyczyny skutkującej niedojściem emisji do skutku, zwróci Emitentowi wkład pieniężny 
wniesiony na pokrycie i objęcie Akcji Serii D.

Biorąc pod uwagę powyższe, Emitent po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Nextbike 
obejmującego Akcje Serii D posiadał będzie bezpośrednio 52.011 akcji Nextbike, co odpowiadało będzie 2,72% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike.

Jednocześnie po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Nextbike obejmującego Akcje Serii D, 
pakiet akcji Nextbike posiadany przez LARQ Growth Fund I FIZ będzie wynosił 717.261 akcji Nextbike, co 
odpowiadało będzie 67,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike.
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2019-10-08 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski

2019-10-08 Anna Krawczyńska-Nowak Członek Zarządu Anna Krawczyńska-Nowak
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