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Zarząd T-Bull S.A. 

 

Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. 

 

OPINIA ZARZĄDU 

UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU 

ORAZ PROPONOWANY SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII F 

 

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę 

emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z porządkiem obrad obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

publicznej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz 

upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., 

Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. 

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie 

zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 

10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 100.000 

(sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze 

publicznej oferty akcji serii F pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków 

niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki.  

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie skali działalności operacyjnej Spółki, zwiększenie zatrudnienia oraz 

wzbogacenie portfolio produkowanych gier. 

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F 

jest pożądane i leży w interesie Spółki. 

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny 

maksymalnej. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z pozbawieniem 

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 
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