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Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Podsumowanie kosztów subskrypcji zamkniętej akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2017 
z dnia 9 sierpnia 2017 roku przekazuje poniżej informacje dotyczące podsumowania kosztów emisji akcji serii E 
przeprowadzonej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
w drodze oferty publicznej w oparciu o prospekt emisyjny opublikowany przez Spółkę w dniu 3 lipca 2017 r.:
 

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 
kosztów według ich tytułów. 

Łączny koszt wyniósł 428 068,61 zł w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 190 000,00 zł
b) Wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł
c) Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 148 928,40 zł
d) Promocja oferty: 0,00 zł
e) Koszty administracyjne, sądowe i opłaty notarialne: 89 140,21 zł

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii E nad ich 
wartością nominalną. 

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję serii  E wyniósł: 0,0428 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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