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Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

 
Spółka Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 (Spółka), 

niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 

6 w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: 

„Uchwała”). 

 

Na podstawie Uchwały, podjęto decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści siedem 

tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”). 

Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej Spółki serii I na okaziciela o wartości nominalnej 

0,20 zł (dwadzieścia groszy) po cenie emisyjnej równej 7 zł (słownie: siedem złotych) („Akcje”). Emisja 

warrantów subskrypcyjnych związana jest ustanowionym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset 

Management S.A. Programem Motywacyjnym na lata 2022-2024.  

 

Warranty zostaną zaoferowane uczestnikom ww. Programu Motywacyjnego w Grupie Caspar Asset 

Management S.A. („Uczestnicy”), który został przyjęty uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 marca 2022 r. („Uchwała Programowa”), na zasadach  

i terminach określonych w Uchwale Programowej, pod warunkiem osiągnięcia przez poszczególnych 

Uczestników ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki na dany rok celów finansowych lub celów 

niefinansowych oraz spełnieniu kryterium lojalnościowego. 

Osobami uprawnionymi do udziału w ww. Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki oraz 

innych spółek z Grupy, osoby pełniące funkcje menadżerskie w Grupie, mające decydujące znaczenie 

dla osiągnięcia celów strategicznych Grupy, jak również osoby będące kluczowymi pracownikami  

i współpracownikami Spółki lub podmiotów z Grupy pełniący funkcję, świadczący pracę, wykonujący 

zlecenie, świadczący usługi lub wykonujący dzieło w Spółce lub podmiotach z Grupy na podstawie 

stosunków prawnych określonych w art. 12 lub 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych lub w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej 

współpracujące z Grupą. 
 

Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej. Warranty będą emitowane  

w formie zdematerializowanej i będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW“). Warranty są 

niezbywalne, przy czym podlegają dziedziczeniu.  

 

W celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, 

będącym osobami uczestniczącymi w Programie Motywacyjnym realizowanym przez Spółkę, kapitał 

zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia 

dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 

147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I,  

o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 

zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy). Prawo do objęcia 

akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości 

wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku 

braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania 

się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

 

W załączeniu Zarząd przekazuje treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

z dnia 10 marca 2022 r., na podstawie której Warranty zostaną wyemitowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 



§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące  

i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Osoba reprezentująca Spółkę: 

Hanna Kijanowska – Wiceprezes Zarządu  

Agata Babecka - Prokurent 

 


