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Zakończenie subskrypcji akcji serii M Spółki 
Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu 
 

Treść raportu:           
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Spółka"_ informuje, że z dniem 11 października 2018 r., w 
związku z otrzymaniem przez Spółkę wszystkich wkładów pieniężnych na akcje zwykłe na okaziciela serii M 
Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda _"Akcje serii M"_ emitowane na podstawie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 7 sierpnia 2018 r., zakończyła się subskrypcja Akcji serii M. 
Należycie objętych i opłaconych zostało 7.000.000 Akcji serii M. Do sfinalizowania podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji ww. akcji wymagany jest w szczególności odpowiedni wpis w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka zamierza niezwłocznie złożyć do sądu właściwy 
wniosek o jego dokonanie. 
Szczegółowy raport bieżący podsumowujący subskrypcję Akcji serii M, o którym mowa w § 16 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z § 28 ust. 2 
Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zostanie przekazany odrębnie, zgodnie z 
przepisami prawa. 
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter 
wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania 
bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, 
bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. 
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