Raport bieżący nr 25/2021
Data sporządzenia:

30.06.2021 r.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego oraz zmiany statutu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GAMES OPERATORS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 29
czerwca 2021 roku podjął uchwałę nr 3/06/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej,
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego (dalej Uchwała Zarządu).
Uchwała została podjęta w ramach upoważnienia zawartego w §6 A Statutu Spółki, które to
upoważnienie ustanowione zostało na podstawie uchwały nr 18/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz
przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej
na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w
całości lub w części (dalej Uchwała ZWZ), o której podjęciu emitent informował raportem bieżącym
28/2020.
Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu:
1)

Zarząd Spółki uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji, w
ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1
(jedna) akcja i nie większej niż 70 700 (siedemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości
nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 7 070,00 zł (siedem tysięcy
siedemdziesiąt złotych) (dalej Akcje Serii D), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego, stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach
kapitału

docelowego,

niewyczerpującego

całej

kwoty

kapitału

docelowego

(dalej

Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego);
2)

W wyniku Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie
zwiększony z kwoty 535 000,00 zł (pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy złotych) do kwoty nie
mniejszej niż 535 000,10 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej
niż 542 070,00 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie
mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 7 070,00 zł (siedem tysięcy siedemdziesiąt
złotych).

3)

Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwałach nr 2/06/2021 z dnia 24
czerwca 2021 roku oraz 3/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarząd (i.) postanowił
zaoferować Akcje Serii D w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki, jedynie uczestnikom programu motywacyjnego Spółki (ii.) ustalił cenę
emisyjną Akcji Serii D na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii D, tj. cenę równą
cenie nominalnej.

4)

Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 8 lipca 2021 roku;

5)

Akcje Serii D zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed
złożeniem

wniosku

o

wpis podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału

docelowego do rejestru przedsiębiorców;
6)

Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach wynikających z Uchwały ZWZ;

7)

Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm,).

Mocą Uchwały Zarządu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D
zmieniono Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 535.000,10 PLN (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych
dziesięć groszy) i nie więcej niż 542.070,00 PLN (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt złotych) i
dzieli się na nie mniej niż 5.350.001 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż
5.357.070 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda;
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
PLN (dziesięć groszy) każda;
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN
(słownie: dziesięć groszy) każda;
d) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 7.070 (siedem tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda”.

Szczegółową treść Uchwały Zarządu Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 9 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 (Dz. U. 2018 poz. 757).
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