
 

Wrocław, 27.03.2008 r.

Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii C 
Spółki Power Media S.A.

Raport bieżący nr 8/2008 z dnia 27 marca 2008 roku

Zarząd Power Media S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2008 roku dokonany został
przydział akcji serii C i w związku z powyższym emisja akcji doszła do skutku.

Zarząd  Power  Media  S.A.  przekazuje  informacje  na  temat  zakończonej  Oferty
Publicznej akcji serii C:

1.    Oferta Publiczna akcji serii C Power Media S.A. rozpoczęła się w dniu 3 marca
2008 roku i zakończyła w dniu 7 marca 2008 roku.

2.    Akcje  serii  C  zostały  przydzielone  w  dniu  14  marca  2008  roku  za  pomocą
systemu informatycznego GPW.

3.    W  ramach  Oferty  Publicznej  oferowanych  było,  bez  podziału  na  transze,
1.400.000 akcji serii C. 

4.    Stopa redukcji wyniosła - 40,166%.

5.    W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 1.400.000 akcji serii C.

6.    W  ramach  przeprowadzonej  Oferty  Publicznej  przydzielono  1.400.000  akcji  
serii C.

7.    Akcje były obejmowane po cenie równej 5 zł.

8.    Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 596 osób i instytucji.

9.    W  ramach  Oferty  Publicznej  akcje  zostały  przedzielone  596  osobom  
i instytucjom.

10.  Zarząd Spółki nie podpisał umów subemisji.
11.  Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła łącznie 7.000.000,00 zł.

12.  Łączny koszt emisji akcji serii C wyniósł 799.195,67 zł, w tym:

a)    koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 268.918,86zł,

b)    koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c)    koszt  sporządzenia  prospektu  emisyjnego  z  uwzględnieniem  kosztu
doradztwa: 203.865,91 zł,

d)    koszt promocji oferty: 326.410,90zł.

Koszty emisji rozliczane będą zgodnie: z Art. 36 ust.2b uor o treści:

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu
kapitału  zakładowego  zmniejszają  kapitał  zapasowy  spółki  do  wysokości
nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część
zalicza się do kosztów finansowych.

13.  Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C przypadający na jedną
akcję wyniósł: 0,57 zł.

 

Podstawa prawna:

RMF  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez
emitentów papierów wartościowych §33 ust. 1.


