
Raport bieżący nr 19/2015 

z dnia 1 września  2015 r 

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.  

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Zarząd 
POLYMETAL S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa MEWA S.A.) („Emitent”) 
informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015r. realizując postanowienia uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych 
opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zarząd Emitenta 
zaoferował do nieodpłatnego objęcia 904 512 (dziewięćset cztery tysiące pięćset dwanaście) 
warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 904 512 (dziewięćset cztery 
tysiące pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii „I” po cenie emisyjnej równej 
25,44 zł (dwadzieścia pięć złotych 44/100) spółce Takrit Limited z siedzibą pod adresem 
Trasou, 3 Dadlaw House 1520 Nicosia, Cypr. Na skutek złożonej oferty Emitenta dnia 31 
sierpnia 2015 r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia oraz wydania łącznie 904 
512 (dziewięćset cztery tysiące pięćset dwanaście) warrantów subskrypcyjnych serii H. W 
tym samym dniu tj. 31 sierpnia spółka Takrit Limited z siedzibą pod adresem Trasou, 3 
Dadlaw House 1520 Nicosia, Cypr złożyła Emitentowi oświadczenie o skorzystaniu z prawa 
objęcia akcji serii „I”. W związku z tym w wyniku wymiany warrantów Subskrypcyjnych serii 
„H” Zarząd Emitenta wydał 904 512 (dziewięćset cztery tysiące pięćset dwanaście) akcji 
zwykłych na okaziciela serii „I” po cenie emisyjnej równej 25,44 zł (dwadzieścia pięć złotych 
44/100) spółce Takrit Limited z siedzibą pod adresem Trasou, 3 Dadlaw House 1520 Nicosia, 
Cypr. Objęcie nastąpiło poza rynkiem regulowanym. 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 115 053 951,84 zł (sto piętnaście milionów 
pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden 84/100) złotych i dzieli się na 4 522 561 (cztry 
miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) 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. 

 
 


