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Zakończenie Programu Opcji Menedżerskich funkcjonującego w UNIBEP S.A ., podsumowanie subskrypcji akcji 
serii C.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr RB 16/2013 z dnia 20 maja 2013r., nr RB 48/2013 
z dnia 31 października 2013r. oraz nr nr RB 14/2014  z dnia 14 lutego 2014r., informuje o zakończeniu subskrypcji 
akcji serii C, emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich, którego Regulamin przyjęła Rada 
Nadzorcza Spółki w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Program Opcji Menedżerskich  skierowany był do osób 
kluczowych dla realizacji strategii Spółki.

Regulamin Programu Opcji Menedżerskich został uchwalony na podstawie Uchwały nr 2 NWZA z dnia 26 
października 2007 roku w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich oraz Uchwały nr 3 NWZA z dnia 
26 października 2007 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki, zmienionej następnie 
Uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 18 czerwca 2009 roku i Uchwały nr 4 NWZA z dnia 26 października 2007 roku w 
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, zmienionej następnie Uchwałą nr 20  ZWZA z dnia 18 czerwca 2009 
roku. Uchwałą nr 3 z dnia 26 października 2007 roku zmienioną następnie Uchwałą nr 19 z dnia 18 czerwca 2009 
roku. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę nie większą niż 104.895 złotych, w drodze emisji 1.048.950 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja ("Akcje Serii C"). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
było przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych ("Warranty"), które 
zostały wyemitowane przez Spółkę w liczbie 1.048.950. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii C byli 
wyłącznie posiadacze Warrantów ("Osoby Uprawnione"). 

Prawo do objęcia Akcji Serii C mogło być wykonane przez Osoby Uprawnione od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013r. 

Cena emisyjna Akcji Serii C, emitowanych w wykonaniu praw z Warrantów została określona na poziomie 2,70 zł. 
za jedną akcję. 

Podsumowanie subskrypcji akcji serii C:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2013 r. 
2. Data przydziału akcji: Emisja Akcji Serii C w wykonaniu praw z Warrantów przeprowadzona została w trybie 
subskrypcji prywatnej. Emisja Akcji Serii C miała miejsce po każdorazowym złożeniu pisemnego oświadczenia o 
objęciu Akcji Serii C i zapłaceniu ceny emisyjnej. Emisja Akcji Serii C miała miejsce z chwilą zapisania Akcji Serii 
Cna rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, co następowało po dokonaniu rejestracji w 
depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.048.950 
4. Stopy redukcji zapisów: Nie miała miejsca redukcja.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.048.950
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.048.950.
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 2,70 zł. za jedną akcję
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 5
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 5
10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o 
subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 2 832 165 zł.
12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 76,6 tys. zł i dotyczą wyłącznie przygotowania 
oraz przeprowadzenia oferty. Powyższe koszty zostały uznane za koszty okresu, w którym były poniesione.
13. Średni koszt przypadający na jedną akcję wynosi: 0,07 zł.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-25 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko
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