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INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego Inbook S.A. w
ramach kapitału docelowego.
Zarząd Inbook S.A. (Emitent) informuje o podjęciu w dniu 02.12.2010 r. protokołowanej przez
Notariusza Marcina Truszkowskiego w Zawierciu w formie aktu notarialnego pod numerem Rep.
A NR 5647/2010 Uchwały Zarządu Inbook S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
spółki w ramach kapitału docelowego.
Zarząd Inbook S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na podstawie upoważnienia zawartego w
§ 3a Statutu Spółki, art. 446 § 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 23.11.2010 roku, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 66000zł (sześćdziesiąt sześć
tysięcy złotych), z wysokości 543783zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset
osiemdziesiąt trzy złote) do wysokości 609783zł (sześćset dziewięć tysięcy siedemset
osiemdziesiąt trzy złote) w drodze emisji 6600000 (sześć milionów sześćset tysięcy) nowych
akcji serii E, na okaziciela o numerach od E 0000001 do E 6600000 o wartości nominalnej
0,01zł (słownie: jeden grosz) każda. Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 2010 roku tj. od 1 stycznia
2010 r. Akcje serii E o numerach od E 0000001 do E 6600000 będą pokryte w całości za
wkłady pieniężne.
Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji
prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów zainteresowanych dalszym
rozwojem Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Umowy o
objęciu akcji w drodze subskrypcji prywatnej będą zawierane przez Zarząd w terminie do dnia
31.12.2010 roku w siedzibie Spółki.
Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą
uchwałą do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", ich
złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie oraz podjęcia wszelkich czynności mających na celu dematerializację akcji serii E
zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A. z
dnia 02.03.2010 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
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