Raport bieżący nr 12/2015
Data: 12 czerwca 2015 r.
Temat: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości
informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii
E”).
Subskrypcja Akcji Serii E nastąpił na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia
akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
1.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii E
Subskrypcja Akcji Serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie
oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (art. 432 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 czerwca 2015 roku, a jej
zakończenie w dniu 12 czerwca 2015 roku.

2.

Data przydziału Akcji Serii E
Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, a tym
samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych.
Akcje zostały objęte na podstawie Umowy objęcia akcji zawartej w dniu 12 czerwca 2015 roku.

3.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała 1.311.356 (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy trzysta
pięćdziesiąt sześć) sztuk Akcji Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy ) każda.

4.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach
Nie dotyczy – subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji
Nie dotyczy – w ramach subskrypcji nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek
handlowych.

6.

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.311.356 (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy
trzysta pięćdziesiąt sześć) sztuk Akcji Serii E

7.

Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane)
3 (trzy) złote za jedną Akcję Serii E

8.

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
W ramach subskrypcji nie prowadzono formalnych zapisów; subskrypcja nie była podzielona
na transze.

9.

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Akcje Serii E zostały objęte przez 2 (dwie) osoby

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję
Nie dotyczy – Akcje Serii E nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów
wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej
3.934.068 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) złotych
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0 zł
c) sporządzenia prospektu emisyjnego – 0 zł
d) koszty doradztwa – 12 500 zł
e) promocji oferty – 0 zł
Z uwagi na to, że subskrypcja miała charakter prywatny i była skierowana do dwóch osób, koszty
emisji na dzień jej zakończenia ograniczyły się do kosztów doradztwa i nie obejmują kosztów
upublicznienia objętych akcji.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją – 0,01 zł

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu
Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd

