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Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki 

 

Podstawa Prawna: 
 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku w 

wyniku zamiany 156 255 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) warrantów 

subskrypcyjnych serii A wydał  156 255 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E Emitenta uprawnionych z tych warrantów. Emisja akcji nastąpiła na 

podstawie Uchwały nr 5 z dnia 14 stycznia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta. 

 

Akcje zostały objęte w następujący sposób: 

1. Aneta Raczek objęła 64 539 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji 

zwykłych na okaziciela  serii E Emitenta emitowanych w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i nabywanych w zamian za warranty 

subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 8,08 (osiem  08/100) złotych za jedną akcję , to jest 

łącznej cenie emisyjnej w wysokości 521 475,12 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt pięć 12/100) złotych – objęcie nastąpiło poza rynkiem regulowanym. 

2. Artur Depta objął  45 858 (czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela  serii E Emitenta emitowanych w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i nabywanych w zamian za warranty 

subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 8,08 (osiem  08/100) złotych za jedną akcję , to jest 

łącznej cenie emisyjnej w wysokości 370 532,64 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset 

trzydzieści dwa 64/100) złotych – objęcie nastąpiło poza rynkiem regulowanym. 

3. Zbigniew Gonsior  objął  45 858 (czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela  serii E Emitenta emitowanych w ramach warunkowego 
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podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i nabywanych w zamian za warranty 

subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 8,08 (osiem  08/100) złotych za jedną akcję , to jest 

łącznej cenie emisyjnej w wysokości 370 532,64 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset 

trzydzieści dwa 64/100) złotych – objęcie nastąpiło poza rynkiem regulowanym. 

 

Emisja dokonana została w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

Akcje przyjęły formę dokumentów. Akcje na chwilę obecną nie są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym. 

W wyniku powyższego wydania nowych akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 21 339 587 

(dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) 

złotych i dzieli się na 21 339 587 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela. 

Zarząd Emitenta złoży do właściwego rejestru sądowego wykaz objętych akcji celem uaktualnienia 

wpisu o kapitale zakładowym w terminie zgodnym z dyspozycją art. 452 § 4 kodeksu spółek 

handlowych.  

 

 

 

 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis  

2014-05-16 Aneta Raczek Prezes  Zarządu  

2014-05-16 Artur Depta Wiceprezes  Zarządu  

 


