
 
RB nr 32/2019  
 
Temat: Ustalenie ostatecznej liczby akcji zwykłych imiennych serii B1 na potrzeby rozpoczęcia 
oferowania przedmiotowych akcji  
 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
 
Treść: 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, a także do raportu 
bieżącego nr 31/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarząd Awbud S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 
dzisiejszym Zarząd Spółki, działając na podstawie §1 ust. 16 lit. a) w zw. z §1 ust. 10 lit. b) oraz 
§ 1 ust. 12 uchwały nr 22/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 
2019 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 14.000.000,00 zł 
poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji 
prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany Statutu Spółki 
(„Uchwała WZ”) podjął uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej liczby akcji Awbud S.A. serii B1 
na potrzeby rozpoczęcia procedury oferowania przedmiotowych papierów wartościowych oraz przyjęcia 
wzoru zapytania dotyczącego zainteresowania objęciem tych akcji. 
 
Zarząd postanowił, że przedmiotem oferowania, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 ust.               
9 – 13 Uchwały WZ, będzie 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) sztuk akcji zwykłych 
imiennych serii B1 („Akcje Serii B1”). 
 
Ostateczna liczba Akcji Serii B1 emitowanych na podstawie Uchwały WZ oraz finalna wysokość 
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostaną doprecyzowane w odrębnej uchwale Zarządu 
Spółki.  
 
Jednocześnie Zarząd przyjął wzór zapytania dotyczącego zainteresowania objęciem Akcji Serii B1, 
a także postanowił o jego niezwłocznym skierowaniu do podmiotów uprawnionych stosownie do treści 
Uchwały WZ.  
 
Niniejszy raport został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter 
wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji 
na temat ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii B1 na potrzeby rozpoczęcia procedury oferowania 
przedmiotowych papierów wartościowych oraz przyjęcia wzoru zapytania dotyczącego zainteresowania 
objęciem Akcji Serii B1. Niniejszy raport w żadnym wypadku nie stanowi oferty publicznej ani nie jest 
udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów 
wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. 

 
Niniejszy raport, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, 
bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych 
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może 
podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa 
w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy 
o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być 
oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie 
podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach 
Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. 
 
 


