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Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Vakomtek Spółka Akcyjna (PLVKMTK00015)
24-09-2015 13:19:38 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd Vakomtek S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 września 2015 roku na stronie internetowej Spółki opublikowana
została treść Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Vakomtek S.A. z dnia 17 sierpnia 2015 roku dotyczącego emisji
akcji serii E.
Treść aneksu dotyczy przedłużenia zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii E w ramach wykonywania prawa
poboru do dnia 30 października 2015 r.
Było:
b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży
(?)
Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.
Zapisy na Akcje Serii E w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 19.08.2015 roku i
przyjmowane będą do dnia 30.09.2015 roku.
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów
dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii E, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd
przyjmowane będą w dniach 7.10.2015 - 14.10.2015 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii E
zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Przydział Akcji Serii E nastąpi 14.10.2015 roku.
(?)
c) Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem
(?)

Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w okresie 19.08.2015 r. - 30.09.2015 r.
(?)
Jest:
b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży
(?)
Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.
Zapisy na Akcje Serii E w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 19.08.2015 roku i
przyjmowane będą do dnia 30.10.2015 roku.
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów
dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii E, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd
przyjmowane będą w dniach 9.11.2015 - 16.11.2015 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii E
zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Przydział Akcji Serii E nastąpi 13.11.2015 roku.
(?)
c) Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem
(?)
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w okresie 19.08.2015 r. - 30.10.2015 r.
(?)
Było:
f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
(?)
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w dniu 14.10.2015 roku.
g) Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii E w dniu 14.10.2015 roku.
(?)
Jest:
f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

(?)
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w dniu 13.11.2015 roku.
g) Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii E w dniu 13.11.2015 roku.
(?)
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Chun-Fu Lin - Prezes Zarządu

Załączniki:
Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Vakomtek S.A.

