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Informacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego spółki Nodthera Ltd
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. powziął wiadomość
o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce powiązanej Emitenta – Nodthera Ltd z siedzibą w Edynburgu
Wielka Brytania ("Nodthera" lub "Spółka"), które nastąpiło w dniu 30 marca 2018 r., o kwotę 8.666.667 GBP
(41.615.602 PLN przeliczone po kursie 1 GBP = 4,8018 PLN) poprzez emisję 3.482.270 nowych akcji, które zostały
objęte przez akcjonariusza większościowego Epidarex Capital II LP ("Epidarex") oraz inwestorów zewnętrznych
po cenie 2.4888 GBP za jedną akcję. Po podwyższeniu kapitału zakładowego udział Emitenta w kapitale
zakładowym Nodthera wynosi 19,12%.
Zarząd Emitenta informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w Nodthera nastąpiło w efekcie
porozumienia zawartego pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami Nodthera oraz w oparciu o umowę
inwestycyjną, która została zawarta pomiędzy Spółką, Epidarexem oraz inwestorami zewnętrznymi. Umowa ta
przewiduje, że po spełnieniu wskazanych w niej warunków oraz osiągnięciu określonych kamieni milowych
w rozwoju projektów badawczych Spółki, jej kapitał zakładowy zostanie podwyższony do dnia 30 listopada 2020
r. o łączną kwotę 25.250.000 GBP (121.245.450 PLN) poprzez emisję 10.145.458 nowych akcji. Tym samym
wraz z finansowaniem, które zostało dotychczas udzielone Nodthera przez Epidarex, Spółka zapewni sobie środki
w łącznej kwocie GBP 28.250.000 (135.650.850 PLN). Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego,
o którym mowa powyżej, udział Spółki w kapitale zakładowym Nodthera wynosić będzie 10,72%.
Zarząd Spółki uznał informację o podwyższeniu kapitału zakładowego Nodthera za istotną ze względu na
wysokość finansowania oraz mając na względzie fakt, że wsparcie nowych inwestorów pozwoli na zbudowanie
przez Spółkę pipeline’u projektów znaczenie szybciej niż mogłoby to nastąpić w oparciu o dotychczasowo
posiadany przez Nodthera kapitał.
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