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Numer 44/2015 

Tytuł: 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F  

 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 czerwca 

2015 roku, powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 

poboru oraz upoważnienia Zarządu BRASTER S.A. do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz uchwały z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru oraz upoważnienia zarządu 

BRASTER S.A. do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A., na mocy których Spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii F oraz na 

podstawie oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego 

BRASTER S.A. po zakończeniu subskrypcji publicznej akcji serii F. 

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd jego wartość wynosi obecnie 

561 465,30 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 30/100) i dzieli 

się na 5.614.653 (pięć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Spółki wynosi 35.614.653 (pięć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt trzy). 

Emitent nie otrzymał dotychczas Postanowienia Sądu Rejestrowego, w związku z czym, przekazanie 

treści nowego tekstu jednolitego Statutu nastąpi w terminie określonym w § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

  

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

 

 

 

 


