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Tytuł:
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i wydanie akcji serii D
Treść:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2014 roku, w
ramach obowiązującego w spółce Programu Motywacyjnego (dalej „Program”), o którym Emitent
informował raportem bieżącym nr 90/2014 z dnia 13.11.2014, wydał 12.362 akcje na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję i o łącznej wartości nominalnej 1.236,20
zł (tysiąc dwieście trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy), podmiotowi uprawnionemu zgodnie
z postanowieniami ww. Programu, na podstawie złożonego przez ten podmiot oświadczenia o
wykonaniu przysługującego mu prawa z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A do objęcia
akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Akcje zostały wydane w postaci odcinka zbiorowego akcji na okaziciela serii D po uprzednim
wniesieniu przez uprawniony podmiot pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji. Wydane
obecnie akcje serii D stanowią 0,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 12.362 (dwunastu
tysięcy trzystu sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W związku z objęciem akcji serii D, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów
tych akcji, a także w nawiązaniu do dokonanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 5 kwietnia 2013 roku (raport bieżący
nr 7/2014 z dnia 5.04.2013 r.) rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
do kwoty 14.833,70 zł, poprzez emisję nie więcej niż 148 337 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii
D, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek
handlowych). Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki wynosi 301.465,30 zł (trzysta jeden tysięcy
czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 3.014.653 (trzy miliony
czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje, uprawniające do 3.014.653 (trzy miliony
czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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