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Temat

Unibep objął akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent)  informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 
grudnia 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta – tj. spółki UNIDEVELOPMENT S.A. 
z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy UNIDEVELOPMENT S.A. został podwyższony z kwoty 3.175.000 zł (trzy miliony sto 
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 6.675.000,00 zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych) w drodze utworzenia 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji na okaziciela serii „B” o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zostały pokryte wkładem pieniężnym.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent objął 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na 
okaziciela serii „B”.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki  UNIDEVELOPMENT S.A., Emitent posiada 62.000.000 
(sześćdziesiąt dwa miliony) akcji o łącznej wartości nominalnej 6.200.000 zł (sześć milionów dwieście tysięcy 
złotych) stanowiących 92,88% kapitału zakładowego spółki UNIDEVELOPMENT S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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