PRZYDZIAŁ I DOJŚCIE EMISJI OBLIGACJI SERII J DO SKUTKU
Zarząd Infinity S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 roku dokonał
przydziału 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii J, które w dniu 14 lutego 2022
zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem agenta emisji.
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Data rozpoczęcia subskrypcji: od 20 stycznia 2022 roku do 3 lutego 2022 roku.
Data przydziału obligacji: 10 lutego 2022 r.
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 23 000 sztuk.
Stopa redukcji: 20,57
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: 23 000 sztuk.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł.
Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 zł.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 111 osoby.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
111 osoby.
Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są
podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu: Emitent przydzielił 140 Obligacji na rzecz Michael / Ström Dom
Maklerski S.A. (Autoryzowany Doradca na potrzeby wprowadzenia Obligacji).
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów
o subemisję: Nie dotyczy.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 773 515 zł i były to koszty związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem oferty.

Koszty emisji ujmowane są bezpośrednio w kosztach finansowych, zgodnie z datą poniesienia oraz są
prezentowane w bieżącym wyniku finansowym, w części działalności finansowej Emitenta.
Amortyzacja obligacji koryguje natomiast każdorazowo zobowiązania (zadłużenie z tytułu obligacji) o
wartość spłaty kapitału).
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
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