
Raport bieżący nr 22/2018  

Data: 26 lipca 2018 r. 

Temat: Określenie ceny emisyjnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, liczby tych akcji do 
zaoferowania oraz listy potencjalnych inwestorów  

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

Treść raportu: 

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej jako „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu 

bieżącego Spółki nr 19/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. – informuje, że w oparciu o upoważnienia zawarte 

w uchwale 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”), po zakończeniu procesu 

przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii D (dalej jako: 

„Akcje Serii D”), Zarząd Spółki powziął w dniu 26 lipca 2018 r. uchwałę, na podstawie której: 

1) określono cenę emisyjną jednej spośród Akcji Serii D w wysokości 7,50 złotych (słownie: 7 złotych 

50 groszy); 

2) ustalono, iż Zarząd Spółki zaoferuje do objęcia 1.397.000 (słownie: jeden milion trzysta 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk Akcji Serii D; 

3) przyjęto listę inwestorów, którym zostaną zaoferowane do objęcia Akcje Serii D. 

Jednym z głównych czynników, który został uwzględniony podczas podejmowania wspomnianej 

uchwały Zarządu Spółki był fakt, iż w trakcie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na 

Akcje Serii D popyt wyrażany przez potencjalnych inwestorów gotowych objąć Akcje Serii D 

przewyższał łączną liczbę omawianych papierów wartościowych możliwych do wyemitowania na 

podstawie Uchwały ZWZ. 

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

Spółki nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. 

 


