
Ogłoszenie wzywające do skorzystania z prawa poboru akcji  

Zarząd GROW UPERION S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu 
Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000811594 („Spółka”), ogłasza zgodnie z art. 434 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 436 § 1 – 4 KSH 
publiczną ofertę 346 692 (trzystu czterdziestu sześciu tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0000001 do numeru nie większego niż  346 692, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda, w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem praw poboru. 

1. Numer i data MSiG, w którym ogłoszono Statut Spółki: 113/2020 z dnia 12.06.2020 r.  

2. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 29.11.2022 r.  

3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 34 669,20 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset 
sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).  

4. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: 346 692 (trzysta czterdzieści 
sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

5. Cena emisyjna akcji: 3,35 zł (trzy złote 35/100).  

6. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: akcje Serii E zostaną przydzielone w trybie 
subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt. 2 KSH) osobom będącymi akcjonariuszami Spółki w dniu 
ustalenia prawa poboru. Jako dzień prawa poboru określono 29.11.2022 r. Prawo do objęcia Akcji Serii 
E przysługuje proporcjonalnie do ilości akacji posiadanych przez akcjonariusza.  Ułamkowe części akcji 
nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z 
tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do 
najbliższej liczby całkowitej. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym 
terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć 
będzie prawo poboru Akcji Serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie 
dodatkowego zapisu na Akcje Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania 
prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii E objęte zapisami dodatkowymi Zarząd 
przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Pozostałe Akcje Serii E, nieobjęte w trybie art. 436 § 1 – 3 KSH 
Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

7. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat: 
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłata w wysokości 
iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej powinna być uiszczona do ostatniego dnia 
przyjmowania zapisów, na rachunek Spółki wskazany w formularzu zapisu. Brak wpłaty lub wpłata 
niepełna może powodować nieskuteczność zapisu. Formularz zapisu na Akcje Serii E znajdują się na 
stronie internetowej:  https://www.growuperion.com/investors. 

8. Subskrybenci mogą dokonywać zapisów w terminie: 14 grudnia 2022 r. – 4 stycznia 2023 r.  

9. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie 
nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania:. 29.05.2023 r.  

10. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.  

11. Nie występuje gwarant emisji. 
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