
Raporty Spółek ESPI/EBI
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Zarząd spółki CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów
bieżących nr RB_ASO 9/2020, nr RB_ASO 10/2020 oraz nr RB_ASO 11/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku,
niniejszym informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 roku nastąpiło objęcie 100.000 akcji zwykłych imiennych serii „K”, o
wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda („Akcje”) przez EQUES Investment Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Akcjonariusz”).
Akcje zostały objęte w wykonaniu praw wynikających z imiennych warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na
podstawie Uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z
siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „K”, wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”). 

Akcje zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

Odcinek zbiorowy Akcji został wydany Akcjonariuszowi.

Przed objęciem Akcji, Akcjonariusz posiadał 838.319 (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta
dziewiętnaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), stanowiących 92,56% (słownie:
dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt sześć setnych) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 1.523.319
(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, stanowiących 95,76 % (słownie: dziewięćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt sześć setnych) ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po objęciu Akcji Akcjonariusz posiada 938.319 (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta
dziewiętnaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), stanowiących 93,3% (słownie:
dziewięćdziesiąt trzy i trzy dziesiąte) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 1.623.319 (słownie: jeden milion
sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
96,01 % (słownie: dziewięćdziesiąt sześć i jedna dziesiąta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wydaniu akcji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych i
wynosi 10.057.000 (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz dzieli się na 1.005.700
(słownie: jeden milion pięć tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda,
reprezentujących łącznie 1 690 700 głosów na walnym zgromadzeniu.
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