
Informacje o przebiegu subskrypcji akcji serii E 
 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii E; 
Subskrypcja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez 
Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Subskrypcja akcji serii E została rozpoczęta w dniu 30 
października 2013 roku i zakończona 31 stycznia 2014 roku. 
 
Data przydziału instrumentów finansowych;  
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie 
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 
Subskrypcja prywatna akcji serii E obejmowała 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E 
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 
 
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;  
Subskrypcja akcji serii E została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 
 
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży; 
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii E zostało objętych wszystkie 3.000.000 akcji serii E 
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 
 
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);  
Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze). 
 
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach;  
W ramach oferty niepublicznej serii E złożono 2 oferty objęcia akcji, zawarte zostały 2 umowy objęcia akcji. 
 
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach;  
W ramach oferty niepublicznej serii E zawarte zostały 2 umowy objęcia akcji. 
 
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); 
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję 
 
Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 
kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowanie i przeprowadzenie oferty, 
wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenie publicznego dokumentu 
informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocja oferty 
wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym emitenta:  
Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 30 000 zł, w tym: 

 przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 zł 

 wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0 zł 

 sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 
uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30 000 zł 

 promocja oferty – 0 zł 
 
Różnica wartości kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E oraz kwota kosztów emisji ujmowana jest w bilansie 
Emitenta po stronie pasywów w pozycji kapitał zakładowy i pozycji kapitał zapasowy (w części obejmującej 
agio). 


