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ADVADIS S.A. 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000047106,data rejestracji 

25.09.2001r. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 201.455.999 (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych  

i dzieli się na 201.455.999 (dwieście jeden  milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 

Kapitał wpłacony równy jest zakładowemu.  

 

 

1. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji o podmiotach, 

które mają objąć warranty serii A. Projekt uchwały pozostawia puste miejsce 

w tej kwestii. Z odpowiedzi udzielonych dla SII i w formie raportu bieżącego 

wynika, iż jednym z nich będzie dom maklerski. Czy będzie on pełnił tu rolę 

subemitenta, czy będzie też jednym z obejmujących emisję akcji serii K? Czy 

Spółka rozważyła ryzyko utraty kontroli nad przenoszeniem własności 

warrantów?” 

 

Dom maklerski obejmujący pierwotnie akcje nie będzie pełnił roli subemitenta, 

jak i nie będzie podmiotem obejmującym akcje serii K.  

W celu wyeliminowania ryzyka utraty kontroli nad przenoszeniem własności 

warrantów subskrypcyjnych serii A, Zarząd rozważa ograniczenie ich zbywalności 

poprzez uzależnienie zbycia warrantów od zgody Spółki (w oparciu o 

upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie).  

 

2. „W związku z powyższym, jako uprawniony do głosowania akcjonariusz Spółki 

chciałbym poprosić przed NWZA o przesłanie informacji na temat 

proponowanej listy podmiotów i ewentualnych ograniczeń zbywalności 

warrantów, aby zająć stanowisko odnośnie sposobu głosowania.” 

 

Zarząd prowadzi rozmowy z adresatami warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 

osobami, które zainteresowane są objęciem akcji serii K. Na obecnym etapie 

Zarząd nie może ujawnić szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych 

rozmów, w tym w szczególności danych podmiotów wyrażających 

zainteresowanie nabyciem  warrantów subskrypcyjnych serii A.  

Tak jak to już zostało wskazane wyżej, Zarząd rozważa możliwość uzależnienia  

zbywalności warrantów subskrypcyjnych serii A od zgody Spółki.  

 


