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Numer 10/2016/ESPI 

 

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.  

Tytuł: 

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego. 

  

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2016 roku, w ramach 

obowiązującego w spółce Programu Motywacyjnego (dalej: „Program”), o którym Emitent informował 

raportem EBI nr 90/2014 z dnia 13.11.2014 r., wydał 48.187 (czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt 

siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i o 

łącznej wartości nominalnej 4.818,7 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 70/100), 

podmiotom uprawnionym zgodnie z postanowieniami ww. Programu, na podstawie złożonych przez 

uprawnionych oświadczeń o wykonaniu przysługującego im prawa z posiadanych warrantów subskrypcyjnych 

serii B, C oraz D do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D. Każdy Warrant subskrypcyjny uprawnia do 

objęcia jednej Akcji serii D. Akcje serii D wydawane są wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna 

Akcji serii D wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję serii D. 

Akcje zostały wydane po uprzednim wniesieniu przez uprawnione podmioty pełnego wkładu na pokrycie 

przedmiotowych akcji. Wydane akcje serii D stanowią 0,85 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

48.187 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 7/2013 z dnia 

5.04.2013 r.) rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, stosownie do art. 452 § 

1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.  Kapitał zakładowy Spółki, 

został podwyższony o kwotę 4.818,7 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 70/100) tj. z kwoty 

561.465,30 do kwoty 566.284,- zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) 

oraz dzieli się na 5.662.840 akcji, w tym: 

1. 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

2. 1.047.291 akcje zwykłych na okaziciela serii B,  

3. 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

4. 60.549 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

5.  500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

6. 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.  

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 5.662.840. 

 

Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz 

Giełdy Papierów Wartościowych o rejestrację objętych akcji serii D oraz ich wprowadzenie do obrotu 

giełdowego.  

 

 

 

  

 


