
 
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I: 

 
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23.12.2015 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 31.05.2016 roku. 
 

2. Data przydziału akcji: 
 

Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały przydzielone w dniu 03.06.2016 roku. 
 

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 
 

Subskrypcja prywatna obejmowała 5.400.335 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja. 
 

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: 
 

Brak redukcji. 
  

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 5.400.335 (słownie: pięć milionów 
czterysta tysięcy  trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja. 
 

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

Akcje zwykłe na okaziciela serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,20 zł (słownie: jeden złoty 
20/00) za jedną akcję. 
 

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych 
transzach: 
 

Na akcje zwykłe na okaziciela serii I zapis złożyły 4 osoby fizyczne i jedną osobę prawną, do których skierowana 
była subskrypcja prywatna. 
 

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
 

Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały przydzielone czterem osobom fizycznym oraz jednej osobie prawnej. 
 

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 
 

Akcje zwykłe na okaziciela serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa 
o submisję akcji zwykłych na okaziciela serii I. 
 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów: 
 

Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 3 168 zł przy następującym podziale na koszty: 
 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty -  0 zł, 
b) wynagrodzenia subemitentów – 0 zł, 
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -0 zł, 
d) promocji oferty – 0 zł, 
e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): - 3 168  zł. 

 



11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich 
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości. 
 


