MAKARONY POLSKIE S.A.

RB-W 7 2018
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
Data sporządzenia:

7

/

2018

2018-05-11

Skróc ona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o skierowaniu
wniosku do Walnego Zgromadzenia o:
a. emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) obligacji na okaziciela niezabezpieczonych, o
wartości nominalnej i cenie emisyjnej za każdą obligację ustalonej przez Radę Nadzorczą nie niższej niż 3
(słownie: trzy złote) i łącznej wartości nominalnej emisji nie wyższej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście
milionów) złotych, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki,
b. wraz z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 6.000.000 zł (słownie:
sześć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej po 3,00 (słownie: trzy) złote każda, oraz
c. wraz ze zmianą statutu Spółki, oraz
d. wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji i akcji serii F
emitowanych w celu przyznania praw do objęcia tych akcji dla posiadaczy obligacji zamiennych.
Uchwała zarządu, projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, uzasadnienie Zarządu dotyczące
zasadności emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu oraz zasadności
wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji Spółki serii F emitowanych w celu przyznania praw do objęcia tych akcji
dla posiadaczy obligacji zamiennych, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Spółka informuje jednocześnie, że powyższy wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Nadzorczą Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 11 maja 2018 roku.
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