Złożenie ogłoszenia do MSiG w związku z ofertą akcji serii F z zachowaniem prawa poboru
Numer: 20/2011
Data dodania: 25-11-2011
Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku ("Emitent", "Spółka"), informuje iż w dniu 25.11.2011 r.
został złożony do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o publikację ogłoszenia w związku z
ofertą publiczną akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
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"

Pełna treść ogłoszenia:
Zarząd LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku (Spółka) KRS 358140 ogłasza zgodnie z art. 434 i 436 KSH
publiczną ofertę objęcia 16.400.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F o wartości
nominalnej 0,10zł każda (Akcje Serii F) w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa
poboru. Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 5/11/2011 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.11.2011r. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o
kwotę nie niższą niż 600.000,00zł i nie wyższą niż 1.640.000,00zł, poprzez emisję nie mniej niż
6.000.000 nowych akcji serii F i nie więcej niż 16.400.000 nowych akcji serii F zwykłych, na okaziciela,
równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10zł każda. Prawu poboru podlega 16.400.000 Akcji
Serii F o wartości nominalnej 0,10zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.640.000zł. Emisja dojdzie do
skutku w przypadku objęcia przynajmniej 6.000.000 Akcji Serii F.
Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosi 0,10zł.
Osobami uprawnionymi do złożenia zapisu na Akcje Serii F są osoby będące akcjonariuszami Spółki w
dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu
na Akcje Serii F oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu
złożenia zapisu na Akcje Serii F. Dniem ustalenia prawa poboru jest 07.12.2011r. Na każdą akcję
Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru. Jedno
prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii F. Zapisy na Akcje Serii D będą
przyjmowane od 20.12.2011r. Ostatecznym terminem, do którego przyjmowane będą zapisy jest
5.01.2012r.Osoby uprawnione do złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru dokonują zapisu w
domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu
składania zapisu mają zapisane prawa poboru. W przypadku gdy osoby uprawnione posiadają prawa
poboru zapisane na rachunkach w więcej niż jednym domu maklerskim, w każdym z domów
maklerskich powinny złożyć zapis w odniesieniu do zapisanych w nim praw poboru. Osoby
posiadające rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w domach maklerskich
realizujących zlecenia klientów depozytariuszy. Osoby zapisujące się na Akcje Serii F powinny złożyć, w
miejscu składania zapisów, trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje
Serii F według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Wzór formularza będzie dostępny na stronie internetowej Spółki

(www.luxima.pl) oraz zostanie opublikowany za pośrednictwem systemu EBI. Osoby zapisujące się na
Akcje Serii F zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii F objęte złożonym zapisem.
Dopuszcza się następujące formy opłacenia akcji:
a) Wpłata gotówkowa lub przelew, w trybie i na zasadach określonych właściwymi procedurami
danego domu maklerskiego,
b) W drodze umownego potrącenia wzajemnych wymagalnych wierzytelności pieniężnych
subskrybenta i Spółki,
c) Powyższymi sposobami łącznie.
Wpłat należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te
podmioty. Pełna wpłata na Akcje Serii F winna być dokonana najpóźniej w momencie złożenia zapisu.
Nieopłacenie zapisu skutkuje nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez zarząd Spółki
przydziału Akcji Serii F osobie, która nie opłaciła w pełni zapisu. Niewykonanie prawa poboru w
terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Zasady działania przez
pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za
pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z regulaminem domu maklerskiego
przyjmującego zapis.
Akcjonariusze z odpowiednim wyprzedzeniem powinni skontaktować się z domem maklerskim, w
którym zamierzają dokonać zapisu, w celu ustalenia szczegółowych zasad dokonania opłacenia akcji
serii F. W szczególności dotyczy to akcjonariuszy, którzy zamierzają opłacić akcje serii F w drodze
kompensaty wierzytelności - taki akcjonariusz obowiązany jest przedłożyć w domu maklerskim, w
którym dokonuje zapisu na akcje serii F, zawartą ze Spółką umowę w przedmiocie potrącenia
wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru z tytułu
posiadania przez niego akcji w dniu ustalenia prawa poboru może w terminie przyjmowania zapisów
dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 16.400.000 w razie
niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Informacja o przydziale akcji serii F
zostanie podana przez Spółkę nie później niż 16.01.2012r.Zapisujący się na akcje przestają być
związani dokonanym zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału do KRS nie zostanie
zgłoszony do sądu do 21.05.2012r.W przypadku niedojścia emisji do skutku albo upływu terminu do
zgłoszenia nowej emisji do sądu albo uprawomocnienia orzeczenia odmawiającego wpisu
podwyższenia kapitału zakładowego, zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii F nastąpi (bez odsetek)
przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. O zaistnieniu powyższych sytuacji Spółka
poinformuje w formie raportu bieżącego przekazanego za pośrednictwem EBI.

