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RAPORT BIEŻĄCY Z OFERTY PRYWATNEJ AKCJI SERII D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami §4 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect" tj. dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej 

z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie 

i przydziałem instrumentów finansowych. 
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1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży. 

 

Data subskrypcji: 28 grudnia 2012 roku. 

 

2) Data przydziału instrumentów finansowych. 

 

Przydział instrumentów finansowych nastąpił w dniu 28 grudnia 2012 roku. Emisja została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 

kodeksu spółek handlowych.  

 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą. 

 

Subskrypcją objętych było 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda; wyemitowanych Uchwałą nr 1/12/2012 Zarządu Spółki, 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w dniu 28 grudnia 2012 roku. (Rep. A nr A nr 6647/2012). 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, 

na które złożono zapisy.  

Redukcja nie wystąpiła. 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży. 

W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 1.000.000 (jeden milion) akcji. Emisja akcji serii D została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).  

Akcje zostały objęte za cenę w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.  Cena emisyjna akcji 

serii D została ustalona Uchwała nr 1/12/2012 Zarządu Spółki (Rep. A nr 6647/2012) 

7) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;  

W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia akcji serii D. Akcje zostały opłacone wkładem 

pieniężnym w kwocie 300 000,00 zł w dniu 31 grudnia 2012r.  
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8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 

umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z 

faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu 

wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, 

nabytej przez subemitenta). 

 

W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci. 

 

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji. 

 

Wysokości kosztów emisji: 

 

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł, 

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, 

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2 000,00 zł netto + VAT, 

- koszty promocji oferty: 0 zł.  

 

 

Podstawa prawna:  

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące 

i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 


