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(Raport bieżący nr 16/2017) 

29.05.2017 

Podpisanie przedwstępnej umowy objęcia akcji 

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w związku z zamiarem Emitenta 

zwołania na dzień 27 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego 

porządek obrad będzie przewidywać podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 

Emitenta w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji  prywatnej z wyłączeniem prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała o emisji”), Emitent i LC Corp B.V. z 

siedzibą w Amsterdamie (LC Corp) w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2017 r. podpisały 

Przedwstępną Umowę Objęcia Akcji („Umowa”). Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się, że 

w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie Uchwałę o emisji, Emitent 

skieruje do LC Corp ofertę objęcia akcji serii C po ustalonej cenie emisyjnej w liczbie 

odpowiadającej iloczynowi stosunku liczby akcji Emitenta posiadanych przez LC Corp do 

liczby wszystkich istniejących akcji Emitenta oraz liczby akcji serii C a LC Corp zobowiązał się, 

że ofertę przyjmie a tym samym obejmie oferowane akcje. Emitent będzie mógł skierować 

do LC Corp ofertę objęcia dodatkowych akcji serii C Emitenta („Dodatkowa oferta”) i w takim 

przypadku LC Corp będzie mógł objąć również dodatkowo te akcje, przyjmując Dodatkową 

ofertę. Zobowiązanie LC Corp  wygasa w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Emitenta nie podejmie Uchwały o emisji do dnia 30 czerwca 2017 r. lub Emitent do dnia 31 

lipca 2017 r. nie skieruje do LC Corp oferty objęcia akcji serii C. Zgodnie z Umową LC Corp 

 zapłaci Emitentowi do dnia 26 czerwca 2017 roku przedpłatę na poczet ceny emisyjnej 

należnej Emitentowi z tytułu objęcia przez LC Corp oferowanych akcji serii C w kwocie 

27.000.000 zł (słownie; dwadzieścia siedem milionów zł) („Przedpłata na poczet ceny 

emisyjnej”). W przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 

akcji serii C nie dojdzie do skutku lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie 

podejmie do dnia 30 czerwca Uchwały o emisji lub Emitent do dnia 31 lipca 2017 r. nie złoży 

LC Corp oferty objęcia akcji serii C Emitent zwróci LC Corp kwotę Przedpłaty na poczet ceny 

emisyjnej wraz z określonym w Umowie oprocentowaniem. 

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 - informacje poufne. 
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