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Raport bieżący 14/2013  

Data: 1 maja 2013 r. 

Temat: Informacja o zakończeniu subskrypcji akcje 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 informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku zakończyła się 

subskrypcja akcji serii E oraz że emisja akcji serii E z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty 

publicznej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 

2013 roku nie doszła do skutku.  

W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 4 

lutego 2013 roku 

2. Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 

8 lutego 2013 roku 

3. Data przydziału akcji w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 19 lutego 2013 roku 

4. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz 

zapisów dodatkowych: 18 lutego 2013 roku 

5. Data zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz 

zapisów dodatkowych: 30 kwietnia 2013 roku 

6. Data przydziału akcji nieobjętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: w 

związku z brakiem zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów 

dodatkowych przydział nie był dokonywany  

7. Liczba akcji objętych subskrypcją: 595.695 akcji 

8. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 0 % 

9. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 

a. w ramach wykonania prawa poboru: 135 akcji 

b. w ramach zapisów dodatkowych: 100 akcji 

c. w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu Spółki: 0 akcji 

10. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 0 akcji 

11. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,00 zł 

12. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono 

akcje w ramach subskrypcji:  

a. w subskrypcji wzięły udział 2 osoby  

b. w ramach wykonania praw poboru złożono 2 zapisy na akcje 

c. w ramach zapisów dodatkowych złożono 1 zapis na akcje 

d. w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu Spółki nie złożono żadnych zapisów na akcje 

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

nie były obejmowane przez subemitentów – Spółka nie zawierała umów o subemisję 

14. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 0 zł 

15. Wysokości kosztów emisji: 
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a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł 

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł 

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego: 0 zł, 

koszty doradztwa: 10.000 zł 

d. koszty promocji oferty: 0 zł 

16. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,02 zł 

 

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarząd 
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