Raporty EBI

Strona 1 z 1

Raport EBI
typ raportu
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49/2013
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2013-09-25 11:58:58

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od FITEN S.A.
Zarząd FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 24 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Greenagro S.A. z siedzibą w Katowicach (podmiot zależny od FITEN S.A.) podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego Greenagro S.A. z siedzibą w Katowicach z kwoty 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych) do kwoty 4.650.000 złotych (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o
kwotę 4.550.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 455.000.000
nowych akcji serii B. Akcje serii B są akcjami zwykłymi, imiennymi i nie są im przypisane szczególne uprawnienia.
Cena emisyjna akcji serii B równa jest wartości nominalnej wynoszącej 0,01 złotych za 1 akcję (słownie: jeden grosz
za akcję). Akcje zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru. Akcje serii B zostały objęte za wkład pieniężny.
FITEN S.A. objął 361.711.471 akcji serii B o łącznej wartości nominalnej 3.617.114,71 zł (słownie: trzy miliony
sześćset siedemnaście tysięcy sto czternaście złotych i 71/100). Opłacenie nowych, objętych przez FITEN S.A. akcji,
nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności wynikających z udzielonych przez FITEN S.A. pożyczek.
FITEN S.A. przed podwyższeniem kapitału posiadał 92,14% udział w kapitale zakładowym Greenagro S.A. i taki sam
udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po podwyższeniu FITEN S.A. posiada 79,98% udział w kapitale
zakładowym Greenagro S.A. i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Niniejsze podwyższenie kapitału w spółce zależnej od FITEN S.A. jest zgodne ze strategią Spółki i zdaniem Zarządu
może mieć istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect)

Osoby reprezentujące spółkę:
• Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
• Aldona Piłka - Prokurent
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