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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Na podstawie uchwały nr 1 Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 5 stycznia 2017
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 10 lutego 2017 r.,
podjętych na postawie § 13a Statutu Spółki, działając w zgodzie z art. 310 § 2 i § 4, w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu
spółek handlowych Zarząd oświadcza, że w ramach subskrypcji prywatnej objęto w dniu 21.02.2017 r. 3.150.000
(trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych
(dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,13 zł za akcję. Liczba inwestorów,
którzy objęli akcje: 3. Wkłady pieniężne na pokrycie objętych akcji zostały w całości wniesione.
Akcje serii F zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego zgodnie z uchwałą nr 15 Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością
wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
Ponadto dookreślona została wysokość kapitału zakładowego spółki, zgodnie z załączonym aktem notarialnym.
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