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(Raport bieżący nr 48/2017) 

28.11.2017 

Aktualizacja informacji podsumowujących zakończoną subskrypcję akcji serii C 

 
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu informacji przekazanej 

raportem bieżącym nr 30/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., w związku z otrzymaniem i 

zaakceptowaniem wszystkich faktur od podmiotów i instytucji zaangażowanych w pracę nad 

przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Emitenta (dalej: „Akcje serii C”) emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji 

prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji oraz 

zmiany Statutu Spółki, informuje, że wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta, które 

zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 1.092.284,56 zł brutto, w tym: 

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.092.284,56 zł brutto 

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy 

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy 

d) promocji oferty: nie dotyczy 

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu 

finansowym: 

Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad 

wartością nominalną. 

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na 1 Akcję serii C wyniósł 0,04 zł 

(słownie: zero złotych, cztery grosze). 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) w związku z §33 ust. 1  

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
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uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). 
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