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Data sporządzenia: 2017-07-26

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Emitent, 
Spółka) przekazuje poniżej informacje na temat subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,34 zł każda, przeprowadzonej w związku z emisją akcji serii C w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.
Ad. 1. Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej na 
podstawie umowy objęcia akcji z dnia 10 lipca 2017 r. 
Ad. 2. Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej, 
stąd brak formalnego przydziału, natomiast oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego zostało złożone 
przez Zarząd Spółki w dniu 11 lipca 2017 r. 
Ad. 3. Subskrypcją zostało objętych 2.000.000 akcji serii C.  
Ad. 4. W ramach subskrypcji nie miała miejsca stopa redukcji.  
Ad. 5. W ramach subskrypcji nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 
Ad. 6. Brak formalnego przydziału, natomiast umowa objęcia dotyczyła 2.000.000 akcji serii C.  
Ad. 7. Akcje serii C zostały objęte po cenie 3,00 zł za jedną akcję. 
Ad. 8. Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, natomiast w ramach 
subskrypcji prywatnej zawarto umowę objęcia 2.000.000 akcji serii C z jednym podmiotem. 
Ad. 9. Brak formalnego przydziału, natomiast w ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowę objęcia 2.000.000 
akcji serii C z jednym podmiotem. 
Ad. 10. Akcje serii C nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
Ad. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 6.000.000 zł. 
Ad. 12. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, w związku z działaniami podjętymi w zakresie 
dematerializacji akcji serii C oraz ich planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW, Emitent nie jest wstanie oszacować kosztów, które zostały zaliczone do 
kosztów emisji. Spółka sporządzi i przekaże do publicznej wiadomości informacje nt. ostatecznej wysokości 
kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur 
związanych z emisją. 
Ad. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii C przypadający na jednostkę papieru 
wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji 
wskazanych w pkt. 12.
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(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-07-26 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU

2017-07-26 GRZEGORZ PASTURCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
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