
OPINIA ZARZĄDU VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA  
W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH 

AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI IMIENNYCH SERII E  
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E 

 
Zarząd Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”) 
niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 686.160 (słownie: sześćset 
osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) nowych akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. 
 
W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego leży 
w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią związania ze Spółką inwestorów deklarujących 
uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie, które pozwoli na wykorzystanie ich wiedzy 
i doświadczenia w zakresie przyszłych inwestycji Spółki. 
 
Zaplanowana emisja akcji serii E umożliwi Emitentowi realizację założonych celów strategicznych 
związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności i dalszym rozwojem struktur Spółki przez 
przejęcie kontroli w spółce Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu specjalizującej się 
w sprzedaży i instalacji produktów audiowizualnych.  
 
Kierując ofertę objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych Inwestorów, 
Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy 
dotyczące zarówno objęcia akcji serii E, jak i długoterminowego zaangażowania Inwestorów 
w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu wartościowego dla Spółki know-how. 
Zarząd zadba o to, aby nowi Inwestorzy byli zainteresowani swoim długoterminowym 
zaangażowaniem oraz współpracą ze Spółką, a także dalszym jej rozwojem i wzrostem wartości 
Spółki. 
 
Cena emisyjna akcji imiennych serii E została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 
2,88 zł (dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą jedną akcję serii E. 
 
Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 75.477,60 zł 
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt 
groszy) tj. do kwoty 266.340,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści 
złotych i dwadzieścia pięć groszy), w drodze emisji 686.160 (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć 
tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: 
jedenaście groszy) każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii 
E przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. 
 


