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Raport bieżący nr 26 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-02

Skrócona nazwa emitenta

BRAND24 S.A.

Temat

Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z 
oświadczeniem KDPW
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Emitent] informuje o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. [KDPW] oświadczenia o numerze 1406/2021 zgodnie z którym Emitent zawarł z KDPW umowę 
o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 38.395 akcji serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, 
które zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 
7/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 października 2017 r. Zgodnie z decyzją KDPW 
rejestracja ww. akcji następuje na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem 
PLONCTH00037, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.
Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z ww. decyzją KDPW na rachunkach papierów wartościowych osób, 
które objęły akcje Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki, uchwalonego na podstawie 
uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 18 października 2017 r. zmienionej następnie uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2018 roku zostało zapisanych z dniem 30 
listopada 2021 r. łącznie 38.395 akcji serii H Spółki.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na 
odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych w ramach warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.839,50 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 219.623.80 zł i dzieli się na 2.196.238 akcji o wartości 
nominalnej 0,1 zł każda, w tym: 1.000.000 akcji serii A; 538.400 akcji serii B; 15.384 akcje serii C; 71.769 akcji 
serii D; 13.267 akcji serii E; 86.000 akcji serii F; 172.482 akcji serii G; 58.937 akcji serii H; 110.000 akcji serii I 
oraz 130.000 akcji serii J.
Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu ww. akcji wynosi 4.320,70 
zł.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 2.196.238.
Spółka poinformuje o dopuszczenie ww. 38.395 akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie odrębnego raportu bieżącego.
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