
Raport bieżący nr 19/2018  

Data: 23 lipca 2018 r. 

Temat: Przyjęcie zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela 
serii D 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r.  

w oparciu o upoważnienie zawarte w § 1 ust. 12 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej 

niż 13.970,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach 

subskrypcji prywatnej (ii), pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w 

odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, (iii) zmiany Statutu Spółki oraz (iv) 

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki (dalej 

jako: „Uchwała ZWZ”), Zarząd Spółki powziął uchwałę na podstawie której przyjęto oraz zatwierdzono 

szczegółowy tryb i terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela 

serii D (dalej jako: „Akcje Serii D”) emitowanych na podstawie Uchwały ZWZ.  

W szczególności Zarząd Spółki przyjął, iż budowanie księgi popytu na Akcje Serii D będzie prowadzone 

za pośrednictwem wybranego Domu Maklerskiego i rozpocznie się w dniu 24 lipca 2018 r., zakończy 

zaś w terminie określonym według uznania Zarządu Spółki, jednak nie później niż 26 lipca 2018 r., o 

godz. 15:00. Ponadto Zarząd przyjął, iż od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. będą zawierane 

umowy objęcia Akcji Serii D. 

Jednocześnie Spółka wskazuje, iż cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona w drodze odrębnej 

uchwały Zarządu Spółki niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Akcji Serii D, 

nie później jednak niż w dniu 26 lipca 2018 r., wiadomość o której to uchwale zostanie przekazana za 

pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki. 

Treść Uchwały ZWZ została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego 

nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. 


