AQT WATER SA (49/2020) Zawarcie przez
Emitenta porozumień inwestycyjnych
Raport Bieżący nr 49/202
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu
porozumień inwestycyjnych z inwestorami dotyczących inwestycji w Spółkę w drodze
objęcia i opłacenia przez inwestorów nowo wyemitowanych akcji Spółki („Akcje”)
(„Porozumienia”). Porozumienia zostały zawarte łącznie z 5 osobami zycznymi oraz z 4
osobami prawnym („Inwestorzy”)
W ramach Porozumień Inwestorzy wyrazili zainteresowanie objęciem łącznie 1.180.000
nowych akcji Spółki serii E, po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote) za każdą
jedną akcję Spółki
Zgodnie z Porozumieniami, Spółka zobowiązała m.in. do
i) przeprowadzania walnego zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad zostanie
uwzględnienie podjęcie uchwał w przedmiocie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o nie więcej niż 118.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.180.000 akcji Spółki,
przy czym emisja akcji zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru („Emisja
Akcji D”), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 118.000 zł w drodze
emisji nie więcej niż 1.180.000 akcji Spółki, przy czym emisja akcji zostanie
przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru („Emisja Akcji E”) oraz zmiany
statutu Spółki oraz upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego o wysokości nie wyższej niż 88.500 zł („Kapitał
Docelowy”)
ii) zaoferowania Inwestorom objęcia akcji niezwłocznie po uchwaleniu przez Walnego
Zgromadzenia Spółki Emisji Akcji E lub niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki
uchwały o emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego
Inwestorzy zobowiązali się, że obejmą i opłacą Akcje, pod warunkiem, że
i) zaoferowanie Inwestorowi objęcia Akcji, nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2021
roku
ii) nie później niż do 31 marca 2021 roku Spółka uzyska tytuł prawny do nieruchomości w
Łomży, ul. Poznańska 148A określonej księgą wieczystą LM1L/00068749/6
(„Nieruchomość”), tj. zawrze umowę najmu lub dzierżawy Nieruchomości na okres nie
krótszy niż 5 lat z datą pewną lub podpisze akt notarialny nabycia prawa użytkowana
wieczystego Nieruchomości i zostanie złożony wniosek wieczystoksięgowy do sądu oraz
Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie Emisji Akcji D
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
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