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Podwyższenia kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii G

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 
wczorajszym tj. 19.09.2013 roku wydane zostały dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji imiennych serii G na rzecz 
posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. 
Wszyscy uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych wykonali swe prawo przed upływem terminu tj. przed dniem 31 
grudnia 2013 roku. Łącznie objętych zostało 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji 
zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 
130.796 zł(sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) wyemitowanych na podstawie uchwały 
nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których 
mowa w art. 453 par. 2 Ksh.
Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 130.796 zł (sto trzydzieści tysięcy 
siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych). 
Po wydaniu w/w. akcji zwykłych imiennych serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion 
dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 
- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości 
nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 
1 do 447.254, 
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 
do 500.001, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone 
do dematerializacji, 
- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o wartości 
nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 
1 do 447.254, 
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 
do 500.001, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone 
do dematerializacji, 
- 447.257 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii C o 
wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 402.256 oraz od numeru 455.004 do 
500.004,
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 402.257 
do 455.003, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone 
do dematerializacji,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł 
(jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000, 
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
wynoszącej 1 zł (jeden zloty) każda, od numeru 1 do 123.065, 
- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł 
( jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808, 
- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796,
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- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela 
przeznaczone do dematerializacji.

W związku z objęciem i wydaniem akcji serii G, Program Motywacyjny I w części przewidującej prawo objęcia akcji 
Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 4 października 2010 r., 
o którym to Emitent informował w sporządzonym Dokumencie Informacyjnym został zrealizowany. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 w zw. § 3 ust. 2 pkt 5a Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące 
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Leszek Kasperski - Prezes Zarządu
• Monika Glinkowska - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
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