Raport bieżący nr
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Data sporządzenia:
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Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.
Temat: Podsumowanie emisji akcji serii C

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 25 - 30 maja 2016 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
31 maja 2016 r. – data zawarcia umów objęcia (brak formalnego przydziału, subskrypcja akcji serii C
została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania)
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.900.000
4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4.900.000
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 4.900.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii C:
4.900.000 – w ramach oferty nie zostały wydzielone transze
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,23 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
8 – w ramach oferty nie zostały wydzielone transze

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji:
8 – w ramach oferty nie zostały wydzielone transze
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 6.027.000 zł
12. Szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją przez
Airway Medix S.A. akcji serii C, na dzień publikacji niniejszego raportu:
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości
kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu
wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem
oferty publicznej
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii C przypadający na jednostkę papieru
wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości
kosztów emisji wskazanych w pkt. 12..

Szczegółowa podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
[...]

Osoby reprezentujące Spółkę:
- Marek Orłowski – Prezes Zarządu
- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu

