Treść ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
Na podstawie art. 434 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki SFD S.A. Spółka Akcyjna z
siedzibą w Opolu ul. Głogowska 23c, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000373427, zwanej dalej „Spółką”, ogłasza
publiczną ofertę objęcia 1.010.910 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji
zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,
na zasadach subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F została podjęta
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 października 2015r.

2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę nie niższą nią 0,10 i nie wyższą niż
101.091,00 zł
3. Prawu poboru podlega 1.010.910 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć
groszy) każda
4. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy)

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową
akcję Spółki. Przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru
akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji
serii F każde 44 (czterdzieści cztery) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednaj) akcji serii F.
Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii F,
przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą,
ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Zapisy na akcje serii F będą przyjmowane od 7 do 30 grudnia 2015r. w domach maklerskich
prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru
lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są
zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy.
Akcjonariusz, któremu prawo poboru służy z tytułu posiadania akcji w dniu prawa poboru
(28.10.2015r.), może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego
zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 1.010.910 akcji w razie niewykonania prawa poboru
przez dotychczasowych akcjonariuszy
Wpłaty na akcje serii F powinny być dokonywane gotówką w wysokości 0,40 zł za każdą akcję
wraz ze złożeniem zapisu. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii
F będzie wygaśnięcie prawa poboru, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części
będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
7. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii F nie będzie
zgłoszona do zarejestrowania do dnia 14 kwietnia 2016 r.
8. Informacja o przydziale akcji serii F zostanie podana przez Zarząd w dniu 14.01.2016r.

