
 

1 

 

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd COLEOS S.A. 
(„Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
większą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych poprzez emisję odpowiednio nie więcej niż 10.000.000 
(słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 
groszy) każda („Akcje Serii D”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 
zakresie objęcia Akcji Serii D oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć) milionów warrantów subskrypcyjnych, przedkłada 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 07.11.2013 r. poniższą opinię: 

 

Opinia Zarządu 

COLEOS Spółka Akcyjna 

z dnia 11.10.2013 r. 

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia akcji serii  D  

 

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia Akcji Serii D związane są ze strategią rozwoju Spółki poprzez akwizycję podmiotów 
działających w segmencie aplikacji do urządzeń mobilnych. Podwyższenie kapitału służy przede wszystkim 
uzyskaniu przez Spółkę efektywnego narzędzia umożliwiającego pozyskanie środków finansowych na przejęcia.  

Dla  sfinansowania  zamierzonych  powyżej  działań  konieczne  jest  pozyskanie  przez Spółkę  kapitału  ze  
źródeł  zewnętrznych,  pochodzących  od  jednego  lub  więcej  podmiotów. Wyłączenie  prawa poboru  w  
stosunku  do  Akcji  Serii  D  umożliwi  nie  tylko  pozyskanie  kapitału  ale  również  nowych inwestorów.  Mając  
na  względzie  fakt,  że  Warranty Subskrypcyjne  będą  oferowane  inwestorom  zainteresowanym  objęciem  
Akcji  Serii D uzasadnione  jest  wyłączenie  prawa  poboru  w  stosunku  do  tych  warrantów.   

Według Zarządu Spółki warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego stanowi optymalne źródło pozyskania 
kapitału niezbędnego do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym 
oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych 
uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D.  

Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona każdorazowo przez Zarząd Spółki w oparciu o zachowanie ceny 
rynkowej akcji Spółki oraz możliwości uplasowania emisji wśród inwestorów.  

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów 
Subskrypcyjnych. 
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