OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY
W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
Zarząd PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000258329, ogłasza, że w dniu 1 września 2022 r.
została podjęta Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mocą której
postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego na zasadach subskrypcji zamkniętej, wobec
czego wzywa się akcjonariuszy spółki do dokonywania zapisów w ramach przysługującego im
prawa poboru.
Zgodnie z art. 434 KSH Zarząd informuje, iż:
1. suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, wynosi 37.453,20zł
2. akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela i określone zostały jako seria C
3. brak jest szczególnych uprawnień związanych z nowotworzonymi akcjami
4. cena emisyjna nowych akcji wynosi 10 (słownie: dziesięć) groszy
5. nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2022 roku
6. termin przydziału prawa poboru ustalono na dzień 1 września 2022 roku
7. na jedną akcję przypada jedno prawo poboru
8. termin otwarcia subskrypcji ustalono na 1 września 2022 roku
9. termin zamknięcia subskrypcji ustalono na dzień przypadający trzy tygodnie od
niniejszego ogłoszenia
10. nowotworzone akcje zostaną objęte wyłącznie za wkład pieniężny
11. szczegółowe zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom są następujące :
Każdy akcjonariusz może zgłosić chęć nabycia do 100% emisji, w przypadku jeśli suma
zgłoszeń przekroczy liczbę akcji nowoemitowanych, zarząd przydzieli akcje według
proporcji udziału danego akcjonariusza zgłaszającego chęć wykonania prawa poboru do
sumy akcji przypadających na wszystkich akcjonariuszy zgłaszających chęć wykonania
prawa poboru. W przypadku gdy w pierwszym terminie nie zostaną objęte wszystkie akcje,
zarząd ogłosi drugi termin na zasadach określonych w KSH.
12. ustalono miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania
prawa poboru oraz nie uiszczenia należnych wpłat – Miejsce do wpłat : bank NG BANK
ŚLĄSKI S.A. 43 1050 1764 1000 0022 9521 8131. Wpłata musi nastąpić w wysokości
równej kwocie stanowiącej wynik działania: ilość akcji x 0,10 zł. Termin do wpłaty - w
terminie do dnia określonego w art. 343 § 2 pkt 8 (trzy tygodnie od niniejszego
ogłoszenia). Skutkiem niewykonania prawa poboru oraz wpłaty w terminie do dnia
określonego w art. 343 § 2 pkt 8 (trzy tygodnie od niniejszego ogłoszenia) jest
wygaśnięcie prawa poboru. W przypadku wpłat wyższych niż przydzielona ilość akcji,
Zarząd zwróci nadwyżkę w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania przydziału.
13. ustalono termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem
związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania na
dzień 31 października 2022 r.
14. ustalono termin dokonania przydziału akcji na dzień przypadający 23 dni od dnia
niniejszego ogłoszenia
15. zapis na akcje składa się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez spółkę
dostępnym pod adresem www.procad.pl/inwestorzy

