
Raport EBI 
typ raportu Raport bieżacy 
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data dodania  26 listopada 2010 
spółka ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA 
 
Zakończenie subskrypcji akcji serii D 
 
 

W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd ATC 
CARGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Gdyni przekazuje do publicznej informacji szczegóły 

dotyczące subskrypcji: 
 

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D: 03 listopada 2010 

Data zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D: 23 listopada 2010 
 

2. Data przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii D: 23 listopada 2010    
 

3. Liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D objętych subskrypcją:  
Subskrypcją zostało objętych nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii D. 

 
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:  
Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.  

 

5. Liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji:  

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 400.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D. 

 

6. Ceny, po jakiej akcje zwykłe na okaziciela serii D były nabywane:  
Akcje serii D zostały objęte za cenę 5,50 zł za jedną akcję.  

 
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:  

W związku z ofertą objęcia akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej w 

rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 zapisy złożyło 14 inwestorów. 

 

8. Liczby osób, którym przydzielono akcje w ramach prowadzonej subskrypcji:  

W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D przydzielono akcje 14 
inwestorom.  

 
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję, z 

określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną akcji:  
Zarząd ATC- Cargo SA nie zawarł umów o submisję. 

 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 
Łącznie koszty emisji akcji serii D wyniosły 222.040,00zł, przy czym: 

a) Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 161.040,00 zł 
b) Brak kosztów z tytułu wynagrodzenia subemitentów w związku z pkt 9 

niniejszego raportu. 

c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 
informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 61.000,00 zł,  

d) Promocja oferty – brak kosztów.  
 



Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w kwocie 222.040,00 złotych 

pomniejszą kapitał zapasowy. 

 

Podstawa prawna: 
 

§ 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

 

Osoby reprezentujace spółke: 
· Artur Jadeszko - Prezes Zarzadu 

· Wiktor Bak - Wiceprezes Zarzadu 


