
ZAWIADOMIENIE  AKCJONARIUSZY 

O PIERWSZYM TERMINIE DO SKŁADANIA ZAPISÓW NA AKCJE  

 

 Zarząd spółki  działającej pod firmą GAMART Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, przy 

ulicy Towarowej 29, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000067267, ogłasza zamkniętą subskrypcję akcji serii H skierowaną do 

dotychczasowych akcjonariuszy spółki, którym służy prawo poboru. 

Podstawą ogłoszenia subskrypcji akcji jest uchwała  Zarządu spółki o nr 17/2022 z dnia 16 

marca 2022r., podjęta na podstawie  § 8 ust. 2 Statutu spółki, w przedmiocie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki o kwotę nie większą niż  1.000.000  (jeden  milion)  złotych. 

Zasady subskrypcji akcji są następujące: 

1. Do subskrypcji przeznacza się 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, zwykłych 

(nieuprzywilejowanych), serii H, o wartości nominalnej po 10 złotych każda. 

2.  Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej i wynosi 10 zł za akcję. 

3. Akcjonariusz zainteresowany nabyciem akcji serii H winien złożyć w biurze spółki, 

mieszczącym się w Jaśle, przy ulicy Towarowej 29, dwa wypełnione formularze zapisu na  

akcje opatrzone własnoręcznym podpisem akcjonariusza. W formularzach należy wskazać 

liczbę akcji jaką akcjonariusz zamierza objąć oraz wysokość wpłaty na akcje. Formularze 

należy składać w okresie od  17  marca 2022r. do 31 marca 2022r. Formularze zapisów na 

akcje są dostępne w biurze spółki. 

4. Uprawnionymi do poboru akcji serii H są akcjonariusze wpisani do Rejestru akcjonariuszy 

spółki GAMART S.A. w Jaśle według stanu na dzień 16 marca 2022r. (tj. na dzień podjęcia 

przez Zarząd spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego). 

5. Akcjonariuszom, którzy złożyli zapisy na akcje w okresie od dnia  17  marca 2022r. do dnia 31 

marca 2022r., zostaną przydzielone akcje nowej emisji  proporcjonalnie do dotychczas 

posiadanych akcji spółki. W związku z tym, przydział akcji nowej emisji nastąpi  w stosunku 

1:3,9. To znaczy jedna nowa akcja przypadnie na trzy  i dziewięć dziesiątych akcji dotychczas 

posiadanych. Przy czym ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom 

uważa się za nieobjęte. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż 

liczba akcji, na które złożył on zamówienie. 

6. Wpłata na akcje powinna być dokonana w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia 

zapisu na akcje. Wpłat na akcje dokonuje się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji 

nowej emisji, na którą akcjonariusz złożył zapis, i ceny emisyjnej akcji. Wpłat należy 

dokonywać na rachunek bankowy spółki wskazany w formularzu zapisu na akcje.                              

W przypadku, gdy wpłata nie przekracza 1.000 (jeden tysiąc) złotych to może być dokonana w 

kasie spółki, mieszczącej się w Jaśle, przy ulicy Towarowej 29. W razie dokonywania wpłaty na 

rachunek bankowy spółki o terminie wpłaty decyduje wpływ środków pieniężnych na rachunek 

bankowy spółki. Brak dokonania wpłaty na akcje w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia 

zapisu na akcje powoduje, że zapis będzie uważany za wygasły, a kwoty wpłacone po terminie 

w całości zwrócone. 

7. Jeżeli w terminie od 17 marca 2022r. do 31 marca 2022r. wszyscy akcjonariusze uprawnieni do 

poboru akcji nowej emisji nie wykonają prawa poboru (tzn. nie złożą zapisów na akcje), to 

Zarząd spółki zawiadomi ich listami poleconymi o drugim, co najmniej dwutygodniowym, 

terminie do składania zapisów na pozostałe akcje serii H. 

8. Akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na akcje serii H w okresie od dnia 17 marca 2022 r. do 

dnia 31 marca 2022r., będą związani zapisem na akcje spółki do dnia 30 czerwca 2022r. Jeśli w 

tym czasie nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania podwyższenie kapitału zakładowego 

spółki to przysługuje im zwrot wniesionych wpłat  w całości. 

9. Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia przez Zarząd 

spółki uchwały o przydziale akcji. 

Zarząd GAMART S.A. w Jaśle 


