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Temat

Zawarcie umowy objęcia akcji serii B6.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 
grudnia 2022 r. zawarł z 2ND SQUARE PTE. LTD. z siedzibą w Singapore umowę objęcia akcji serii B6 w 
wykonaniu przez podmiot uprawniony praw z posiadanych przez niego warrantów subskrypcyjnych serii A, w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 
23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz zmiany Statutu).

W wyniku wykonania praw z ww. warrantów, doszło do objęcia 11.830.512 (słownie: jedenaście milionów 
osiemset trzydzieści tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B6 o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda. Cena emisyjna 1 akcji serii B6 została ustalona na 1,00 zł.

Przyznanie tych akcji spółce 2ND SQUARE PTE.LTD. z siedzibą w Singapore stanie się skuteczne wraz z 
zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych wskutek ich rejestracji w KDPW, co będzie oznaczać 
nabycie praw z akcji przez ten podmiot oraz podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości 
nominalnej objętych akcji, tj. o kwotę 11.830.512,00 ( jedenaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy pięćset 
dwanaście złotych). Wkład pieniężny na pokrycie ceny emisyjnej akcji serii B6 zostanie wniesiony w dniu 
podpisania umowy objęcia akcji serii B6.
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