
Raport bieżący nr 11/2014. 

Spółka: Hotblok Spółka Akcyjna 

Numer: 11/2014 

Data: 2014-06-20 17:04:19 

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW 

Tytuł: HOTBLOK S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii L.  

Treść: 
 

Zarząd spółki HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o 

incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie 

terminowego przekazania raportu dotyczącego zakończenia prywatnej subskrypcji akcji serii 

L i przydziale ww. akcji. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie 

nastąpiła w przyszłości. 

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 marca 2014 roku; data zakończenia subskrypcji: 8 marca 

2014 roku; 

 

2) Data przydziału akcji: 8 marca 2014 roku; 

 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 9.435.897 (słownie: dziewięć milionów czterysta 

trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 

L; 

 

4) Stopa redukcji zapisów na akcje: nie wystąpiła; 

 

5) Liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

9.435.897 (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt siedem); 

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy); 

 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 3 (słownie: trzy); 

 

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3 

(słownie: trzy); 

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o 

subemisję: w ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci; 

 

10) Łączna wysokość kosztów związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji 

akcji serii L: 

 

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty : nie dotyczy  

 

- wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; 

 

- sporządzenie publicznego dokumentu lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem 

kosztów doradztwa: 15.000,00 zł  



- promocja oferty: nie dotyczy. 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości Spółka HOTBLOK S.A.koszty uznane za 

związane z emisją nowych akcji księguje w koszty finansowe. 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

NewConnect"  

 

 

 

Załączniki: 
 

Osoby reprezentujące spółkę 
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