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Odpowiedź na pytanie akcjonariusza

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna (dalej Spółka), działając w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, 
przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza, którego dane osobowe zostały zastrzeżone 
wyłącznie do wglądu Spółki.

Pytania akcjonariusza:
1) Czy Zarząd Radpol podtrzymuje swoją rekomendację wyrażoną w uzasadnieniu do projektu uchwały NWZ 
zaplanowanego na 11 czerwca 2017?
2) Na jakim etapie są prace nad prospektem emisyjnym?

Zarząd Spółki podtrzymuje swoją rekomendację dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącą podjęcia 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 11 czerwca 2017 roku uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej 
przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej 
emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji 
nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, w 
zakresie określenia dnia prawa poboru na dzień 30 czerwca 2017 roku. 
Na dzień dzisiejszy toczy się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowanie dotyczące zatwierdzenia 
prospektu emisyjnego w związku z emisją akcji Spółki serii E. Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie wskazanej 
wyżej uchwały w związku z tym, że obecny dzień prawa poboru wyznaczony jest na dzień 12 czerwca 2017 roku, 
czyli dzień przypadający przed zatwierdzeniem prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Zgodnie z § 12 Regulaminu Giełdy, prawa poboru akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są 
na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru, o ile został 
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru. W kontekście 
powyższego pomimo upływu obecnego dnia prawa poboru, notowanie praw poboru akcji serii E Spółki nie będzie 
możliwe z uwagi na brak zatwierdzenia prospektu. Zasadne jest więc przesunięcie daty prawa poboru na dzień 30 
czerwca 2017 roku tj. do daty, w której wedle opinii Zarządu, z dużą dozą prawdopodobieństwa prospekt powinien 
zostać zatwierdzony. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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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