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Raport bieżący nr 5/2017 – Podjęcie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego 

 

Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w spółce poprzez emisję 
do 4.000.000 akcji, w cenie nie niższej niż wartość księgowa na akcję według danych za IIIQ 2017. 
 
Emisja będzie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej lub niepublicznej. 
 
Akcje nowej emisji będą docelowo przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie. 
 
Celem pozyskania środków będzie zwiększenie możliwości dokonywania inwestycji w nowe spółki, prowadzących 
działalność w  Polsce lub Rumunii. W szczególności celem Spółki jest wykorzystanie efektów synergii z INC S.A., 
który w 2017 r. został wybrany doradcą dla 24 spółek, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone do obrotu 
giełdowego. 
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Current report no 5/2017 – Decision on the intention to increase the share capital 

 

The Management Board of the company informs that it has decided to increase the share capital in the company 

by issuing up to 4,000,000 shares at a price not lower than the book value per share according to data for the third 

quarter of 2017. 

The issue will be conducted with the exclusion of pre-emptive rights, in a public or non-public offer. 
 
The new issue shares will ultimately be the subject of applying for trading on the alternative NewConnect trading 
system operated by the Warsaw Stock Exchange. 
 
The purpose of obtaining funds will be to increase the possibility of making investments in new companies, operating 
in Poland or Romania. In particular, the Company's objective is to use synergy effects with INC S.A., which in 2017 
was appointed as an advisor to 24 companies whose shares are to be introduced to stock exchange trading. 

 

 


