
Uchwała nr  1/8/2021 

Zarządu Sundragon S.A.  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 13 sierpnia 2021 r.  

w sprawie odstąpienia od realizacji emisji akcji serii D   

 

§ 1 

Zarząd Spółki, mając na uwadze, że:  

1) w dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło m.in. Uchwałę nr 

20 w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki oraz 

Uchwałę nr 21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących 

akcjonariuszami na dzień 20 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia 

akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 

Statutu Spółki;  

2) Uchwała w sprawie emisji akcji serii D była uwarunkowana uprzednim 

zarejestrowaniem podziału wartości nominalnej akcji w rejestrze przedsiębiorców;  

3) do dnia podjęcia niniejszej Uchwały podział wartości nominalnej nie został 

zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców;  

4) przed zarejestrowaniem jednostkowych praw poboru akcji serii D Spółka ma obowiązek 

przeprowadzenia w KDPW oraz na GPW procedury podziału wartości nominalnej, w 

wyniku której kurs akcji Spółki zostanie obniżony 10-krotnie przy jednoczesnym 10-

krotnym zwiększeniu się ilości akcji;  

5) procedura podziału wartości nominalnej w KDPW oraz na GPW, o której mowa w pkt 

4 powyżej zajmuje co najmniej kilka dni, a najpóźniejszym dniem jej przeprowadzenia 

jest 17 sierpnia 2021 r.;   

co w ocenie Zarządu uniemożliwia – z przyczyn formalnych i operacyjnych – przeprowadzenie 

emisji akcji serii D, odstępuje od realizacji emisji akcji serii D a Zarząd Spółki podejmie 

wszelkie prawem przewidziane działania w celu poinformowania odpowiednich instytucji 

rynku kapitałowego o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii D.    

§ 2 

Zarząd Emitenta wskazuje, że niezwłocznie po zarejestrowaniu podziału wartości nominalnej 

akcji w rejestrze przedsiębiorców, zwoła walne zgromadzenie w celu uchylenia Uchwały nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz podjęcia nowej uchwały 

w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, określającej nowy dzień prawa 

poboru.   

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 


