
OGTOSZENIE WZYWAJACE DO ZAPISOW NA AKCJE

Sp6lka pod firmq: Ciele6nica S.A. z siedzibq w Ciele6nicy, adres: Ciele6nica 22,21-504 Rokitno,
wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego przez Sqd

Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku, Vl Wydzial Gospodarczy Kraj&rego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000746994, NIP: 5372643441 (dalej: ,,Sp6lka",
,,Emitent"), dziatai,qc w trybie art..440 $ 1 ustawy z dnia 15 wrze6nia 2000 roku Kodeks sp6lek

handlowych (dalej: ,,KSH"), wzywa do zapisywania siq na akcje Sp6lki nowej emisji oraz
przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent: Ciele5nica Sp6tka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiqbiorcow
KRS, prowadzonego pzez Sqd Rejonowy Lublin-Wschod w
Lublinie z siedzibq w Swidniku Vl Wydz. Gosp. Krajowego
Rejestru Sqdowego, pod numerem: 0000746994, NIP:

5372643441, CieleSnica 22; 21-504 Rokitno o kapitale
zakNadowym w wysokoSci 6.487.178,00 zl, wniesionym w calo6ci.

Informacje o statucie
Sp6tki:

Statut Sp6lki zostal ogloszony w MS|G nr 21912018(5607) z dnia
13.11.2018r. pod pozycjq980992. '*'

Podstawa prawna emisji
akcji:

Emisja nowych akcji Sp6lkijest prowadzona na podstawie art.431

S 1 i S 2 pkt 3 KSH oraz na podstawie uchwaly nr 12

Zwyczlnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki z dnia 17.08.2021 r.

o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Sp6lki poprzez nowq
emisjg akcji serii G w ramach subskrypcji otwartej.

Tryb emisji akcji Emisja nowych akcji Spolki prowadzona jest w trybie subskrypcji

otwartej w rozumieniu art, 431 $ 2 pkt 3 KSH.

Podstawowe informacje o
emisjiakcji

W wyniku emisji nowych akcji Sp6lki Serii G, kapital zakladowy
Spotki zostanie podwyzszony o kwotq nie mniejszq ni2 1,00 zl
oraz nie wiqkszq ni2 310.000,00 zl, tj. z kwoty 6.487.178,00 zl do

kwoty nie nizszej ni? 6.487.179,00 zN i nie wyZszej ni2

6.797.178,00 zl. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej
jest od 1 do 310.000 akcji imiennych, zwy{tlych,

nieuprzywilejowanych, serii G, o numerach od nie niZszego niz G
000001 i nie wyzszego ni2 G 310000 o wartoSci nominalnej 1,00

zl kaZda.

Cena emisyjna akcji Cena emisyjna jednej akcji wynosi 4,20 zl (slownie: cztery zlote i

20t100).

Minimalny pr6g emisji
akcji:

Uznaje sie, 2e emisja akcji
zakladowego Sp6lki doszly
subskrybowana co najmniej jedna

oraz podwyzszenie kapitalu
do skutku, jezeli zostanie
akcja.

Prawo poboru
dotychczasowych

Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru

akcji serii G na podstawie uchwaly nr 11 Zwyczajnego Walnego

{1ro*



akcjonariuszy: Zgromadzenia Sp6tki z dnia 17.08.2021 r. w sprawie pozbavtienia

akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisjiseriiG.

Termin do zapisywania sig
na akcje:

Termin zapisywania siq na akcje Sp6lki trwa od dnia 13.09.2021
roku do dnia 18,10.2021 roku. Sp6tka zastrzega sobie prawo do
przedlu2enia okresu subskrypcji do trzech miesiqcy, a takZe
prawo skrocenia tego okresu z tym 2e nie moZe bye on krotszy

niz 1 miesiqc.

Zapisy na akcje: Podmiotem upowa2nionym do przyjmowania zapisow na akcje
jest wylqcznie Sp6lka. Zapisy odbywajq siq w formie
elektronicznq poprzez stronq internetowq Sp6lki znajdujqcq sig
pod adresem: www.akcie.cielesnica.com. Aby subskrybowa6
akcje nalezy zlo2y6, Sp6Nce zapis na akcje, a nastgpnie dokona6
wplaty na akcje w wysokoSci odpowiadajqcej iloczynowi akcji

wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnejjednej akcji.
Uiszczenie wplaty na akcje, po uptywie terminu zapisywarlia sig

na akcje, powoduje bezskuteczno6d zapisu na akcje,

Wplaty na akcje: Wplaty na akcje powinny by6 dokonywane tylko i wylqcznie w
terminie wyznaczonym do zapisywania sig na akcje, w formie
przelewu Srodk6w pienigznych na rachunek bankowy Spolki
wskazany na stronie internetowej: www.akcje,cielesnica.com
Przez dzien wplaty na akcje uwaZa sig dzieri uznania na

rachunku bankowym Sp6tki. ]

Okres zwiqzania zapisem
na akcje:

Osoby dokonujqce zapisu na akcje sq zwiqzane zlozonym
zapisem od chwili jego zlo2enia Sp6lce. Zapis na charakter
nieodwolany, Subskrybenci przestajq by6, zwiqzani zlozonym
zapisem, jezeli podwyzszenie kapitalu zakladowego Sp6tki nie

zostanie zgloszone do sqdu rejestrowego w terminie 6 miesigcy
od dnia powzigcia uchwaly nr 12 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sp6lki z dnia 17.08.2021 r. w sp*lawie
podwyZszenia kapitatu zakladowego Sp6lki lub w terminie 1

miesiqca od dnia dokonania przydzialu akqi.

Przydzial akcji Przydzial subskrybowanych akcji nastqpi w terminie 2 tygodni od

ostatniego dnia terminu zapisywania sig na akcje. Przydzial
nastqpi w spos6b uznaniowy, ptzy czym dokonujqc przydzialu

Spotka moze wziqd pod uwagq kolejno66 dokonywania zapis6w
na akcje. Ogloszenie o przydziale akcji nastqpi w terminie 1

tygodnia od dnia dokonania przydzialu akcji.
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