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Zakończenie subskrypcji akcji serii H i dokonanie przydziału akcji

Zarząd Caspar Asset Management S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii H i dokonaniu 
przydziału akcji:  
 
1) Data rozpoczęcia subskrypcji 3 stycznia 2012 roku, 
Data zakończenia subskrypcji: 24 stycznia 2012 roku; 
2) Data przydziału akcji: 31 stycznia 2012 r. - przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru - 
zapisy podstawowe i zapisy dodatkowe; a także przydział akcji przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia 
wynikającego z art. 435 k.s.h.; 
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: nie mniej niż 25.000 i nie więcej niż 176.787 akcji zwykłych imiennych serii H 
o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda; 
4) Liczba akcji serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 73.698 akcji; 
5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 39 zł. (trzydzieści dziewięć złotych); 
6) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:  
a) 15 inwestorów w transzy podstawowej (zapisy podstawowe),  
b) 1 inwestor w transzy dodatkowej (zapisy dodatkowe); 
7) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 
a) 15 inwestorów w transzy podstawowej (zapisy podstawowe), 
b) 1 inwestor w transzy dodatkowej (zapisy dodatkowe); 
c) 1 inwestor w ramach uprawnienia Zarządu wynikającego z art. 435 k.s.h. 
8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii 
H nie uczestniczyli subemitenci; 
9) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H wynosi 0 zł., w tym: 
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł., 
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł., 
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem 
kosztów doradztwa: 0 zł., 
d) koszty promocji oferty: 0 zł. 
 
Podstawa prawna:  
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do 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


