
OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ 

EMISJI SERII F DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY Z OGRANICZENIEM PRAWA 

POBORU DO JEDNEGO AKCJNARIUSZA. 

 

Niniejsza opinia Zarządu spółki EX-DEBT S.A. stanowi uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej 

emisji serii F dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza. Opinia została 

sporządzona na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Zgodnie z projektem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EX-DEBT 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 6 marca 2013 roku, Spółka ma 

dokonać widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 3.600.000,00 PLN 

(słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty 4.800.000,00 PLN (słownie: cztery 

miliony osiemset tysięcy złotych) z kwoty 348.978,84 PLN (słownie: trzysta czterdzieści osiem 

tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) do kwoty nie 

wyższej niż 5.148.978,84 PLN (słownie: pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji serii F.  

W przypadku podjęcia uchwały Spółka ma wyemitować nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto 

dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 000.000.001 do 

numeru nie większego niż F 120.000.000 o wartości nominalnej 0,02 PLN (słownie: dwa grosze) 

każda akcja. Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do 

jednego akcjonariusza, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy.  

Emisja akcji i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji 

założonej strategii Emitenta, która uwzględnia między innymi: zwiększenie udziału w rynku,  

a także przeprowadzenie nowych inwestycji, co będzie miało wpływ na wyniki osiągane przez 

Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednocześnie w wyniku emisji akcji 

podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujących prawidłowy rozwój Spółki. 

Wpłynie to korzystnie na strukturę bilansu Emitenta. 

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

i skierowanie emisji do jednego inwestora strategicznego, który wyraził zainteresowanie 

zaangażowaniem kapitałowym w Spółce na poziomie większym niż umożliwiałoby to nabycie 

akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, stanowi szybką, stosunkowo łatwą  

i jednocześnie tanią w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego. 

Znaczne zwiększenie udziału w kapitale Spółki pozwoli Akcjonariuszowi na 

skuteczniejsze działania związane z realizacją jej strategii. Zarząd podkreśla, że innowacyjne 

koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa, a także wiedza i renoma Akcjonariusza, do którego 

skierowana będzie subskrypcja zamknięta, pozytywnie wpłyną na działalność Spółki  



i wzmocnienie jej pozycji na rynku, natomiast objęcie istotnego pakietu akcji umożliwi mu 

realizację założonych działań operacyjnych i strategicznych. 

Dodatkowo Akcjonariusz, do którego ma zostać skierowana subskrypcja zamknięta, 

swoim doświadczeniem na rynku kapitałowym daje gwarancję szybkiej realizacji planów 

wprowadzenia akcji spółki na rynek NewConnect, a także, w perspektywie, dopuszczenia 

papierów wartościowych i przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW.  

Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

i ograniczenie prawa poboru do jednego akcjonariusza leży w interesie Spółki i nie jest 

sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje 

Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

i ograniczeniem prawa poboru dla jednego akcjonariusza. 

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii F wynosiła od 0,03 PLN (trzy grosze) do 

0,04 PLN (cztery grosze) za akcję. Cena proponowana przez Zarząd jest niższa od bieżących 

notowań, jednak przy jej ustalaniu Zarząd uwzględnił sytuację finansową i operacyjną Spółki, 

sytuację na rynkach, na których działa Spółka, sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych,  

w tym w szczególności na rynku alternatywnych NewConnect, na którym notowane są akcje 

Spółki. W ocenia Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na 

notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji  

i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Ostateczna cena emisyjna zostanie 

określona przez Zarząd Spółki w wyniku oceny bieżącej sytuacji na rynku. 


