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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK Stąporków S.A. z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości w ramach załącznika 

do raportu bieżącego nr 5/2017, Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Emitent, Spółka) 

informuje o zawarciu w dniu 10 lipca 2017 r. z FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w 

Warszawie (Akcjonariusz) umowy objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Umowa). 

W ramach Umowy Spółka zaoferowała Akcjonariuszowi objęcie 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C (Akcje) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) tj. po 

cenie emisyjnej 3,00 zł za każdą akcję serii C. Zgodnie z Umową Akcjonariusz przyjął w całości ofertę Spółki i 

zaakceptował warunki oferty objęcia akcji serii C, obejmując tym samym 2.000.000 (dwa miliony) Akcji za ww. 

wkład pieniężny. Jednocześnie Akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki łącznej ceny emisyjnej w 

wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) do dnia 21 lipca 2017 r. 

Akcje będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu. Spółka zobowiązała się, że niezwłocznie po 

zakończeniu subskrypcji Akcji zgłosi do właściwego sądu rejestrowego wniosek o zarejestrowanie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Akcji oraz złoży wniosek do KDPW o rejestrację Akcji w 

depozycie oraz wniosek do Giełdy Papiery Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zgodnie z Umową, Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami Spółki, tj. 

akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS) do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 

2017 r., natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS po tym dniu biorą 

udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. od 

dnia 1 stycznia 2018 r. 
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