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Treść raportu:

Zarząd STOMIL SANOK S.A. („Spółka”), w związku z emisją obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji,
która była przedmiotem raportu bieżącego Spółki nr 16/2013 z dnia 20.06.2013r., zgodnie z §33 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) informuje, że:
1. W dniach od 8 lipca 2013r. (data rozpoczęcia) do 15 lipca 2013r. (data zakończenia) przeprowadzona została
subskrypcja Akcji przez właścicieli Obligacji serii B V Transzy Programu Opcyjnego.
2. Objęcie Akcji przez właścicieli Obligacji V Transzy Programu Opcyjnego nie wymagało przydziału Akcji.
3. Subskrypcją objętych było 286 710 Akcji.
4. Liczba Akcji, które mogły zostać objęte przez właścicieli Obligacji V Transzy Programu Opcyjnego (286 710) była
równa liczbie Akcji objętych subskrypcją (286 710), w związku z czym nie mogła wystąpić redukcja Akcji.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 286 710 Akcji.
6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 286 710 Akcji (Akcje te nie wymagały ich przydziału).
7. Cena, po jakiej Akcje były obejmowane wynosiła 12,07 zł.
8. Zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 51 osób.
9. W ramach przeprowadzonej subskrypcji Akcje zostały objęte przez 51 osób (Akcje nie wymagały ich przydziału).
10. Akcje nie były przedmiotem umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej,
wyniosła 3 460 589,70 zł.
12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do dnia 25.07.2013 r. do kosztów subskrypcji związanej z
wprowadzaniem w/w akcji do obrotu na rynek oficjalnych notowań wyniosła 15.000 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15.000 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,
d) promocji oferty – 0.
Rozliczenie kosztów odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich
wartością nominalną i zostaną one ujęte w sprawozdaniu finansowym w kapitale zapasowym.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję objętą subskrypcją wyniósł 0,05zł/szt.
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