PC GUARD

RB 15 2011
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
Data sporządzenia:

15

/

2011

2011-04-06

Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat

Zakończenie subskrybcji akcji serii E
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PC Guard SA na podstawie § 33.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, "w
sprawie informacji bieżących i okresowych (...)", przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 lutego 2011
roku, zakończyła się subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E, która odbyła się w drodze subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 25 stycznia 2011 r; data zakończenia subskrypcji - 9 lutego 2011 r.
2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów
objęcia akcji z inwestorami, na podstawie uchwały numer 4 NWZA z dnia 24 stycznia 2011 roku.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
1 099 999 akcji zwykłych serii E.
4.Przy emisji akcji serii E nie było redukcji.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W przypadku subskrypcji prywatnej akcji serii E zapisy nie miały miejsca.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 1 099 999 akcji serii E.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,50 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 3 umowy objęcia akcji z osobami prawnymi.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w
poszczególnych transzach:
W przypadku subskrypcji prywatnej akcji serii E przydzielnie papierów nie ma zastosowania.
Akcje serii E zostały objęte przez trzy osoby prawne.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem
liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spóka nie zawarła umowy o submisję akcji serii E.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny
emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E: 2 749 997,50 PLN
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia
niniejszej informacji wynosi: 9 908,00 PLN w podziale na:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 PLN
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 PLN
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 PLN
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d) koszty promocji oferty - 0,00 PLN
e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 9 908,00 PLN
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję Serii E: 0,01 PLN
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