
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O DOKONANYM PRZYDZIALE AKCJI SERII C SPÓŁKI URTESTE S.A. 

Z DNIA 7 LIPCA 2021 R. 
 

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie określone w Memorandum 
Informacyjnym - w pkt. 7.5 „Definicje i objaśnienia Skrótów”. 

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym 
Urteste S.A., które zostało opublikowane w dniu 10 czerwca 2021 r. w związku z ofertą publiczną do 95.200 
Akcji serii C. 

Zarząd Urteste S.A.  informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału Akcji serii C 
oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału wszystkich 
Akcji serii C, w następujący sposób: 

 20.000 Akcji serii Cw Transzy Małych Inwestorów,  

 75.200 Akcji serii C w  Transzy Dużych Inwestorów. 

Łączna liczba zapisów na Akcje serii C oferowane w ramach TMI wyniosła 139, a łączny wolumen 32.207. W 
związku z tym, że inwestorzy w TMI złożyli zapisy w liczbie przekraczającej liczbę Akcji Oferowanych w tej 
transzy (20.000 Akcji serii C), przydział w Transzy Małych Inwestorów nastąpił na zasadach proporcjonalnej 
redukcji każdego ze złożonych zapisów, zgodnie z regułami opisanymi w Memorandum. Średnia stopa redukcji 
zapisów w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 37,90%. 

Inwestorzy w ramach TDI złożyli zapisy łącznie na 77.200 Akcji Oferowanych. Liczba Akcji Oferowanych 
przydzielona w ramach TDI wyniosła 75.200 Akcji Oferowanych. Spółka dokonała przydziału wszystkich Akcji 
Oferowanych na rzecz Inwestorów, do których zostały Zaproszenia. Ponadto został złożony zapis na 2.000 Akcji 
Oferowanych przez Inwestora, który nie brał udziału budowie Księgi Popytu. Z uwagi na całkowitą liczbę Akcji 
Oferowanych (95.200) oraz liczbę Akcji Oferowanych w ramach TDI (75.200), Spółka nie dokonała przydziału 
Akcji serii C na rzecz Inwestora, który nie brał udziału w procedurze budowy Księgi Popytu, do którego nie 
zostało skierowane Zaproszenie. 

Zarząd Spółki  stwierdza, iż publiczna emisja Akcji serii C doszła do skutku.  
 
Łącznie zostało objętych i opłaconych 95.200 sztuk Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
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