Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Raport bieżący nr

11 / 2005

Data sporządzenia: 2005-09-20
Skrócona nazwa emitenta: PC GUARD S.A.
Temat:
Zakończenie subskrypcji akcji serii C
Podstawa prawna:
§37 ust. 1 RO – zakończenie subskrypcji lub sprzedaży
Treść raportu:
Na podstawie §37. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych - Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zakończeniu
subskrypcji akcji na okaziciela serii C:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia: 12 września 2005 roku
data zakończenia: 16 września 2005 roku
2) data przydziału papierów wartościowych:
19 września 2005 roku
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
500.000 akcji na okaziciela serii C
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach:
66% subskrybowanych akcji serii C
Emisja akcji serii C oferowana była bez podziału na transze.
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
1.470.419 sztuk akcji serii C
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
500.000 akcji na okaziciela serii C
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna wynosiła 6,00 zł (sześć złotych) za każda akcję
8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w
poszczególnych transzach:
Zapis złożyły 62 osoby
Emisja akcji serii C oferowana była bez podziału na transze.
9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji w poszczególnych transzach:

Papiery wartościowe przydzielono 62 osobom.
Emisja akcji serii C oferowana była bez podziału na transze.
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję
Emitent nie zawarł umów o subemisję
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn
wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej
500.000 akcji * 6,00 zł = 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)

liczby

papierów

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty
29.441,49 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 49/100 złotych)
b) wynagrodzenia subemitentów
Emitent nie zawarł umów o subemisję
c) sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa
115,050,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych)
d) promocja oferty
0,00 zł
metody rozliczenie tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym
Wydatki związane z subskrypcją akcji w łącznej kwocie 144.491,49 zł (słownie: sto
czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 49/100 złotych) zostały zaksięgowane
w pozycji aktywów „Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe”. Koszty emisji akcji
poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do
wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji
wartościowego objętego subskrypcją
0,29 zł na akcję
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