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INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

Dojście do skutku emisji akcji serii D
Zarząd Inbook S.A. informuje, że w ramach emisji akcji serii D, uchwalonej 2 marca 2010 r.,
objęte zostały wszystkie akcje, w cenie emisyjnej 0,13 zł za akcję. Spółka pozyskała z emisji
kwotę 208.000 zł.
Środki z emisji stanowić będą wkład własny do projektu w ramach POIG Działanie 8.2 pod
nazwą "Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą InBook S.A. a jej partnerami
dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B", o którym Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 11/2009.
Dofinansowanie otrzymane przez Spółkę z PARP w ramach niniejszego projektu wyniesie
627.900 zł, co stanowi 60 % wartości projektu. Wdrożenie projektu usprawni procesy
zarządzania serwisami internetowymi, co może przełożyć się na obniżenie kosztów oraz
zwiększenie funkcjonalności sklepów internetowych, a co za tym idzie, liczby klientów.
Poniżej spółka przekazuje szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji akcji serii D:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji – 10.03.2010.,
2) Data zakończenia subskrypcji i przydziału akcji - 11.03.2010 r.
3) Subskrypcją objęte było 1.600.000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
4) W ramach subskrypcji przydzielono 1.600.000 sztuk akcji serii D. Redukcja nie wystąpiła.
5) Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 0,13 zł za sztukę.
6) Zapisy złożyła jedna osoba. Akcje przydzielono jednej osobie. Nie wprowadzano podziału na
transze.
7) Emitent nie zawierał umów o subemisję.
8) Szacunkowe koszty przeprowadzenia subskrypcji - 16 tys. zł, w tym koszty Dokumentu
Informacyjnego 12 tys. zł i koszty promocji oferty 0 zł. Koszty zostaną pokryte z nadwyżki
ceny emisyjnej ponad wartość nominalną i ujęte w sprawozdaniu. Koszty te pomniejszą kapitał
zapasowy Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
•

Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu

