Raport bieżący nr 2/2020
Temat: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26
lutego 2020 roku, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz
dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wskazaną uchwałą Zarząd postawił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10
PLN (dziesięć groszy) i nie większą niż 275.000,00 PLN (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
tj. z kwoty 1.276.767 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt
siedem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.276.767,10 PLN (jeden milion dwieście
siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych, 10/100) i nie większej niż 1.551.767,00 PLN (jeden milion pięćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż
1 (jednej) i nie więcej niż 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda - dalej: „Akcje Serii L”.
Jednocześnie, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości
prawa poboru Akcji Serii L.
Emisja akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12)
(„Rozporządzenie Prospektowe”), w oparciu o art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego i na
podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie uchwalona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki, po
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.
Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii L
zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii L, o czym Spółka poinformuje w odrębnym
raporcie bieżącym.
Treść uchwały Zarządu Spółki stanowi załącznik do raportu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca
2014, nr. L 173/1 ze zm.).
Załącznik: Treść uchwały Zarządu Spółki.

