
SUPLEMENT NR 1 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 

 
Labocanna S.A. 

z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126, 75-614 Koszalin 

KRS 0000383038 

www.labocanna.pl    

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 15.300.000 akcji na okaziciela Serii D 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

 

 

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 19 lipca 2021 

roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień udostępnienia Memorandum, to jest na dzień 

19 lipca 2021 roku. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy 

się z dniem przydziału Akcji Serii D. 

Zgodnie z postanowieniami punktu 11 Memorandum oraz art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej 

niniejszym Emitent uzupełnia Memorandum zgodnie z poniższym: 

 

Strona 12, Punkt 1.2.1 – Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii rozwoju Emitenta 

Uzupełnia się poniższy punkt o treść w poniższym brzmieniu: 

Ewentualne niepowodzenie strategii rozwoju Emitenta oznaczać będzie nie zbudowanie przez 

Emitenta hubu konopnego w zakładanym kształcie (liczby podmiotów) lub nakreślonym (5-letnim) 

terminie. Niezrealizowanie strategii rozwoju nie musi przesądzać o utracie przez Emitenta płynności 

finansowej a w konsekwencji o konieczności złożenia przez Emitenta wniosku o otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego i/lub wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego. 

Strategia Emitenta ma przede wszystkim opierać się na akwizycjach, a ich ewentualne niedokonanie 

(de facto pewnego rodzaju jej całkowite lub częściowe fiasko) oznacza przede wszystkim 

niewydatkowanie związanych z tym środków finansowych. W dłuższym terminie niezbudowanie 

grupy kapitałowej o zakładanej wielkości może skutkować brakiem dodatnich przepływów 

finansowych, co może rodzić zagrożenie dla płynności Emitenta i jego sytuacji finansowej, 

a w konsekwencji wymuszać na Zarządzie Emitenta adekwatne działania. 

 

Strona 13, Punkt 1.2.3 – Ryzyko związane z kondycją finansową spółek tworzących grupę 

kapitałową i możliwością skokowego obniżenia wartości aktywów Emitenta 

Uzupełnia się poniższy punkt o treść w poniższym brzmieniu: 

W zakresie przedmiotowego ryzyka warto podkreślić, że Emitent nie tworzy aktualnie grupy 

kapitałowej i w chwili obecnej nie sposób przesądzać jak duże będzie zaangażowanie Emitenta 

w zewnętrzne podmioty w przyszłości i czy formalnie stanowić ono będzie o stworzeniu grupy 
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kapitałowej (obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych) w świetle przepisów 

o rachunkowości. Niemniej Emitent wskazał, że ewentualnie poczynione przez niego inwestycje mogą 

okazać się nietrafne, podobnie jak ewentualnie nietrafne mogą okazać się decyzje podjęte przez 

współwłaścicieli lub zarządy podmiotów, w które Emitent zdecyduje się zaangażować finansowo. Jest 

to ryzyko na które Emitent ma ograniczony wpływ, jakkolwiek na etapie negocjowania zaangażowania 

w zewnętrze podmioty dąży do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu nadzoru i kontroli nie 

tylko nad ewentualnie przeprowadzoną inwestycją, co i nad podmiotem pozostającym w obrębie 

zainteresowania Emitenta i prowadzoną przez niego działalnością. 

Strona 14, Punkt 1.2.6 – Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Uzupełnia się poniższy punkt o treść w poniższym brzmieniu: 

 

W zakresie ryzyka możliwej utraty przez Emitenta płynności finansowej należy wskazać, że ryzyko 

takie może się zmaterializować, w razie prawomocnego przegrania przez Emitenta jednego z dwóch 

lub obu sporów sądowych w ramach których Emitent jest stroną pozywaną. Szczegóły sporów 

sądowych zostały dokładnie opisane w niniejszym Memorandum. W szczególności negatywne 

prawomocne rozstrzygnięcie sporu z Orange S.A. mogłoby rodzić konsekwencje dla sytuacji 

finansowej Emitenta. Emitent jednak wskazuje, że postępowanie to jest w stosunkowo wczesnej fazie, 

a argumenty dotąd przedstawione przez pełnomocników Emitenta w sporze silne. Emitent ponadto 

wskazuje, że ewentualne negatywne rozstrzygnięcie tego sporu oznaczałoby, iż Emitent uzyskałby 

wykładnię do zafakturowania odbiorców jego usług w przeszłości na kwotę zbliżoną do wartości 

przedmiotu sporu. Biorąc jednak pod uwagę, że spór zapoczątkowany został kilka lat temu, a sam 

Emitent zmieniał w tym czasie przedmiot swojej podstawowej działalności (nie kontynuował 

działalności telekomunikacyjnej), możliwość zafakturowania zewnętrznych podmiotów z pewnością 

byłaby trudna technicznie, a podmioty te mogłyby zakwestionować naliczoną z opóźnieniem przez 

Emitenta należność. 

W ocenie Emitenta na dzień publikacji Memorandum informacyjnego żadnego ryzyka dla Emitenta 

i jego działalności nie rodzi zawarta przez Emitenta umowa pożyczki do kwoty 2 mln zł zawarta 

z Panem Pawłem Kicińskim, aktualnie największym akcjonariuszem Emitenta oraz Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Emitenta. Zobowiązanie wobec Pana Pawła Kicińskiego nie jest wymagalne, 

a Emitent ma możliwość zaciągania zobowiązania do wyżej wymienionego limitu w terminie do dnia 

31 grudnia 2021 r., natomiast zwrot pożyczki powinien zostać dokonany do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Emitent w celach emisyjnych wskazał, że część środków jakie planuje pozyskać z emisji akcji serii D 

przeznaczona ma zostać na spłatę wyżej opisanego zobowiązania. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2021 roku wykazało stratę, która obniżyła kapitały 

własne Emitenta. Strata wynikała z poniesienia przez Emitenta dodatkowych i jednorazowych 

kosztów związanych ze zmianą profilu działalności. Każdorazowe pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta może w przyszłości skutkować ograniczeniem jego płynności finansowej lub nawet 

koniecznością podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Emitenta. Należy 

jednak wskazać, że Emitent planuje ryzyko to istotnie ograniczyć, o ile sfinalizuje umowę nabycia 

zabudowanej nieruchomości w Koszalinie, która jest istniejącym i działającym obiektem handlowym 

generującym pozytywne przepływy finansowe. Ponadto, w drugim kwartale br. – pomimo wystąpienia 

kosztów jednorazowych – Emitent wykazał zysk netto. W niniejszym Memorandum informacyjnym 

Emitent wskazał, iż niewielka część przychodów z emisji akcji serii D może służyć finansowaniu 

bieżącej działalności Emitenta. 
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Strona 76, punkt 4.21 - Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta  

Wskazanie wyjaśnienia w zakresie rozbieżności pomiędzy aktualnym składem zarządu i rady 

nadzorczej Emitenta wynikającym z akt KRS a informacjami podanymi w treści Memorandum: 

 

Dodaje się akapit w brzmieniu: 

Brak spójności w zakresie składu organu zarządzającego i nadzorującego opisanego w Memorandum 

w stosunku do aktualnej treści akt Krajowego Rejestru Sądowego wynika z faktu, iż w dniu 23 czerwca 

2021 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Emitenta dokonane zostały zmiany w składzie osobowym 

Rady Nadzorczej Emitenta. Ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali Pani Agnieszka 

Thurow – Minakowska oraz Panowie: Mateusz Kowalski, Adam Walewski i Vincent Mol. W ich miejsce 

Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Agnieszkę Noga oraz 

Panów Pawła Kicińskiego, Daniela Lulę, Pawła Brzezińskiego i Piotra Międlara. Ponadto, w dniu 

25 czerwca 2021 roku rezygnację z pełnionej funkcji Prokurenta samoistnego złożył Pan Dominik 

Staroń, a następnie tego samego dnia Pan Michał Jura zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu. W tym 

samym dniu tj. 25 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta (w składzie wybranym podczas 

Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku) powołała do składu Zarządu na funkcję Prezesa 

Zarządu Pana Dominika Staronia. 

Spółka wniosek o rejestrację zmian w jej organach złożyła do właściwego Sądu w Koszalinie w dniu 

13 lipca 2021 roku i obecnie rozpatrywanie tegoż wniosku jest w toku. 

W rejestrze do chwili obecnej wśród członków Rady Nadzorczej Emitenta widnieje Pan Paweł Kiciński, 

co nie odwzorowywało stanu faktycznego, bowiem w dniu 12 stycznia 2021 roku Pan Paweł Kiciński 

złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent wnioskiem z dnia 13 lipca 2021 

roku wniósł o wykreślenie Pana Pawła Kicińskiego z rejestru jako członka Rady Nadzorczej Emitenta 

(w związku z jego rezygnacją z dnia 12 stycznia 2021 roku), a jednocześnie o ponowne wpisanie go do 

rejestru jako członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku z jego wyborem na to stanowisko przez 

Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 czerwca 2021 roku. 

 

Strona 53, punkt 3.11.2 – Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Było:  

Harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii D przedstawia się następująco: 

Harmonogram Oferty 

06 lipca 2021 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 

NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez 

w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru 

do objęcia Akcji Serii D. 

8 lipca 2021 Dzień Prawa Poboru. 

19 lipca 2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego. 

19 lipca 2021 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i zapisów dodatkowych. 

6 sierpnia 2021 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i zapisów dodatkowych. 

17 sierpnia 2021 
Przydział Akcji Serii D objętych w wykonaniu Prawa Poboru 

oraz w zapisach dodatkowych. 
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Harmonogram Oferty 

18 sierpnia 2021 – 20 

sierpnia 2021 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta. 

23 sierpnia 2021 
Przydział Akcji Serii D podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie 

Zarządu Emitenta. 

 

Jest: 

Harmonogram publicznej oferty Akcji serii D przedstawia się następująco: 

Harmonogram Oferty 

06 lipca 2021 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 

NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu 

przez GPW w Warszawie SA Akcje Spółki z przysługującym 

Prawem Poboru do objęcia Akcji serii D. 

08 lipca 2021 Dzień Prawa Poboru 

19 lipca 2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego  

19 lipca 2021 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i 

Zapisów Dodatkowych 

11 sierpnia 2021 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych 

20 sierpnia 2021 
Przydział Akcji serii D objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

w zapisach dodatkowych  

23 - 24 sierpnia 2021 

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii D nieobjęte w wykonaniu 

Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które 

odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta   

25 sierpnia 2021 
Przydział Akcji serii D podmiotom, które odpowiedzą na 

zaproszenie Zarządu Emitenta 

 

Strona 54, punkt 3.11.2 – Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania 

zapisem 

Było:  

Zapisy na Akcje Serii D będą przyjmowane w terminach od 19 lipca 2021 roku do 06 sierpnia 2021 

roku. 

Jest:  

Zapisy na Akcje Serii D będą przyjmowane w terminach od 19 lipca 2021 roku do 11 sierpnia 2021 

roku. 

 

Strona 60-61, punkt 3.11.6 – Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów 

wartościowych 

Było:  
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Zapisy na Akcje Serii D nieobjęte na podstawie zapisów na podstawie Praw Poboru i zapisów 

dodatkowych będą przyjmowane przez Podmiot Pośredniczący, w dniach od 18 sierpnia do 

20 sierpnia 2021 roku. Składający zapis zostaną poinformowani przez Podmiot Pośredniczący 

o terminie i trybie jego opłacenia.  

Przydział Akcji Serii D w trybie art. 436 par. 4 k.s.h., zostanie dokonany przez Zarząd uznaniowo, 

w dniu 23 sierpnia 2021 roku. 

 
Jest:  
Zapisy na Akcje Serii D nieobjęte na podstawie zapisów na podstawie Praw Poboru i zapisów 

dodatkowych będą przyjmowane przez Podmiot Pośredniczący, w dniach od 23 sierpnia do 

24 sierpnia 2021 roku. Składający zapis zostaną poinformowani przez Podmiot Pośredniczący 

o terminie i trybie jego opłacenia.  

Przydział Akcji Serii D w trybie art. 436 par. 4 k.s.h., zostanie dokonany przez Zarząd uznaniowo, 

w dniu 25 sierpnia 2021 roku. 

 

 

W związku z publikacją niniejszego Suplementu nr 1 w dniu 5 sierpnia 2021 roku osobom, 

które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, przysługuje prawo do 

wycofania złożonego zapisu na Akcje serii D w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia 

publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do dnia 9 sierpnia 2021 r. włącznie.  

 

Koszalin, 5 sierpnia 2021 roku 


