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Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji w spółce zależnej Passat - Stal S.A.
Podstawa prawna wybierana w ESPI
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2012 r.
podpisał umowę objęcia akcji w spółce zależnej Passat - Stal S.A.. Objęcie akcji odbyło się
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej dokonanego na mocy uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.12.2012 roku.
Kapitał zakładowy spółki zależnej Passat – Stal S.A. został podwyższony z kwoty 12.076.538 zł
(dwanaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) do kwoty
17.376.538zł (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem
złotych), to jest o kwotę 5.300.000 zł (pięć milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję
5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
1 zł (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 1,28 zł (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) za jedną
akcję, czyli łącznie za kwotę 6.784.000 złotych.
Źródłem finansowania transakcji są środki własne BOWIM S.A.
Po objęciu podwyższonego kapitału zakładowego Passat – Stal S.A. spółka BOWIM S. A.
nadal pozostanie posiadaczem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i będzie uprawniona
do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
BOWIM S.A. traktuje objęcie papierów wartościowych w podwyższonym kapitale jako inwestycję
długoterminową. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Passat – Stal S. A. nastąpiło
w związku z rozwojem Grupy Kapitałowej związanym z uruchomieniem inwestycji polegającej
na rozbudowie zakładu serwisu stali w Płocku i wdrożeniu nowej technologii przetwarzania blach
o szerokim zakresie grubości, oraz koniecznością zwiększenia wiarygodności płatniczej spółki
zależnej Passat-Stal, a co za tym idzie zwiększonymi potrzebami zbudowania stanu magazynowego
pozwalającego na prowadzenie konkurencyjnej działalności na krajowym rynku serwisu stali.
41-200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e
tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80
e-mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl
NIP 645-22-44-873 / REGON 277486060 / Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości)
Sąd przechowywania dokumentów Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
KRS NR 0000001104

