Spółki, dla których Kancelaria pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy:
EMITENT

DATA
DEBIUTU

DOKUMENTY
DO
POBRANIA

TELESTO S.A.

26.07.2011 r.

pobierz plik

Umowa na świadczenie usług związanych
z pełnieniem funkcji Autoryzowanego Doradcy z
dnia 27 lipca 2012 r.

UMOWY ZAWARTE Z EMITENTEM*

FIGENE S.A.

18.01.2008 r.

pobierz plik

Umowa na świadczenie usług związanych
z pełnieniem funkcji Autoryzowanego Doradcy w
związku z wprowadzeniem kolejnej emisji akcji z
dnia 8 lipca 2019 r.

FINANCIAL
CAPITAL S.A.

17.09.2019 r.

pobierz plik

Umowa na świadczenie usług związanych
z pełnieniem funkcji Autoryzowanego Doradcy z
dnia 21 sierpnia 2018 r.

* - informacja podawana na podstawie punktu 1 Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect wprowadzonych uchwałą
nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r.

Kancelaria pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek:
- BLUMERANG PRE IPO S.A. - debiut w dniu 14 grudnia 2007 r.
- T2 INVESTMENT S.A. - debiut w dniu 16 listopada 2007 r.
- MONDAY DEVELOPMENT S.A. - debiut w dniu 28 czerwca 2010 r.
- GO TFI S.A. - debiut w dniu 29 kwietnia 2011 r.
- INNO- GENE S.A. - debiut w dniu 8 lutego 2011 r. oraz wprowadzenie do obrotu kolejnej
emisji - styczeń 2013 r.
- BAUMAL GROUP S.A. - debiut w dniu 5 lipca 2012 r.
- AQUA S.A. - wprowadzanie do obrotu kolejnej emisji - marzec 2014 r.
- STANDREW S.A. - debiut 13 lutego 2013 r.
- LABO PRINT S.A. - debiut w dniu 14 grudnia 2012 r.
- UNIMOT S.A. – świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy od dnia 1 listopada 2012 r.
- ACKERMAN S.A - świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy od dnia 21 czerwca 2017 r.
- HUCKLEBERRY GAMES S.A. - świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy od dnia
7 sierpnia 2018 r.
Kancelaria uczestniczyła także w procesach wprowadzenia do obrotu na Rynku NewConnect akcji
szeregu spółek, we współpracy z DM TRIGON S.A. W ramach współpracy Kancelaria sporządziła
część prawną dokumentów informacyjnych dla spółek: GRUPA RECYKL S.A. (debiut w dniu
11 stycznia 2011 r.), BRIJU S.A. (debiut w dniu 10 sierpnia 2011 r.) oraz PLATIGE IMAGE S.A.
(debiut w dniu 14 grudnia 2011 r.), po przeprowadzeniu analiz stanu prawnego tych spółek.
Kancelaria doradzała przy powołaniu bądź przekształceniu tych spółek i wspomagała proces
tworzenia struktury grupy kapitałowej dla GRUPY RECYKL S.A. i BRIJU S.A.
Ponadto Kancelaria doradzała HORTICO S.A. przy publicznej ofercie akcji nie wymagającej
prospektu emisyjnego, wprowadzonych następnie do obrotu na Rynku NewConnect (debiut w dniu
20 stycznia 2011 r.), a współpracując z DM BZWBK S.A., Kancelaria świadczyła usługi doradztwa
prawnego w procesie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki R & C UNION S.A.
(debiut w dniu 25 czerwca 2008 r.). Kancelaria doradzała również w procesie tworzenia notowanej
na NewConnect Spółki ATON HT S.A.

