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Treść: 

Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał decyzję Komisji Nadzoru 

Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta w dniu 19 lipca 2019 r.  

 

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. do 12.146.145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4.586.330 akcji 

zwykłych na okaziciela serii M Spółki. Liczba akcji serii L objętych prospektem została ustalona przy pomięciu 

1.056.338 (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, 

które zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 1 lipca 2019 r. zostały 

dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym, w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzania 

prospektu, o którym mowa w art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. 

 

Zarząd jednocześnie informuje, iż publikacja Prospektu Emisyjnego nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. Prospekt 

dostępny będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie. 

 

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w terminie do dnia 20 lipca 2019 r. 

stanowi realizację jednego z warunków porozumienia zawartego z Inwestorem - European High Growth 

Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu.  

 

Środki pozyskane w ramach emisji akcji  posłużą do realizacji przez Emitenta jego zobowiązań oraz założeń 

strategicznych związanych m.in. z rozwojem Urządzenia BRASTER dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, 

wejściem na kolejne rynki zagraniczne oraz  przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych 

 

 
 


