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Tytuł:
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału
docelowego
Treść:
Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21
marca 2017 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie odbyło się
posiedzenie Zarządu Spółki, który - działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3, art. 447
§ 1 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz §6a Statutu Spółki i
po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 6a - powziął Uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki
(„Uchwała”).
Mocą postanowień powołanej Uchwały, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty
152.145,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 70/100) do
kwoty nie niższej niż 152.145,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć
złotych 80/100) i nie wyższej niż 172.145,70 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto
czterdzieści pięć złotych 70/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych
dziesięć groszy) i nie wyższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze
emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć
groszy) każda.
Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej,
wyłączył w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy wynika z potrzeby
jak najszybszego pozyskania środków pieniężnych na finansowanie projektu 4Mobility i rozwój
działalności Spółki w nowym obszarze świadczenia usług CAR SHARING.
Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt. 1 ksh).
Cena emisyjna akcji serii D ustalona zostanie w drodze odrębnej uchwały, po uzyskaniu
akceptacji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 6a Statutu Spółki.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały Zarządu Spółki umowy o objęciu akcji
serii D powinny zostać zawarte w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały i
powinny zostać opłacone w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi w terminie 7 dni od
daty zawarcia umów objęcia akcji.
Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu, będą podlegały dematerializacji oraz będą
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 4 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect".
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