
 
Raport bie��cy nr 8/2010 

 

Data: 2010-01-18 

 

Zako�czenie subskrypcji akcji serii G 

 

Zarz�d Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA podaje do wiadomo�ci informacje dotycz�ce 

zako�czenia subskrypcji 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, których emisja została 

przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4/2009 NWZA z dnia 7 wrze�nia 2009 r. w sprawie podwy�szenia 

kapitału zakładowego Spółki. 

1. Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nast�piło w dniu 11 grudnia 2009 roku. 

Zako�czenie subskrypcji nast�piło w dniu 4 stycznia 2010 roku. 

2. Data przydziału akcji: 8 stycznia 2010 roku. 

3. Liczba papierów warto�ciowych obj�tych subskrypcj�: 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Stopa redukcji przydziałów na akcje serii G, na które zostały zło�one 

zapisy dodatkowe wyniosła 99,758%. 

5. Liczba papierów warto�ciowych, na które zło�ono zapisy w ramach subskrypcji: 

a) w ramach zapisów podstawowych zło�ono zapisy na 4.334.563 akcje, 

b) w ramach zapisów dodatkowych zło�ono zapisy na 29.643.820 akcji. 

6. Liczba papierów warto�ciowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji :4.406.140 akcji. 

7. Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii G wynosiła 5,10 PLN. 

8. Zło�ono 722 zapisy podstawowe oraz 175 zapisów dodatkowych, 

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii G w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 711. 

10. Akcje serii G nie zostały obj�te przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisj�). 

11. Warto��  przeprowadzonej subskrypcji: 22.471.314 zł. 

12. Ł�czna wysoko��  kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia 18 stycznia 2010 roku 

wyniosła 287.694,00 zł w tym: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 49.000,00 zł 

b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy. 

c)   sporz�dzenie prospektu emisyjnego, z uwzgl�dnieniem kosztów doradztwa: 127.500,00 zł 

d) promocji oferty: 0 zł, 

e) pozostałe (PCC, akty notarialne) 111.194 zł 



 
Rozliczenie kosztów emisji akcji nast�pi przez pomniejszenie nadwy�ki pomi�dzy warto�ci� emisyjn� 

sprzedanych akcji, a ich warto�ci� nominaln�. Skutkiem tego nast�pi pomniejszenie kapitału zapasowego 

spółki. 

13. �redni koszt przeprowadzenia subskrypcji na dzie� 18 stycznia 2010 roku przypadaj�cy na jednostk� 

papieru warto�ciowego obj�tego subskrypcj� wyniósł: 0,07 zł 

 

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bie��cych i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za 

równowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem Członkowskim  

 

ZA ZARZ�D: 

Dariusz Wilczy�ski 

Członek Zarz�du 


