
 

 

Raport bieżący nr 33/2016 

Data sporządzenia: 2016-11-25 

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A. 

Temat: Informacja dotycząca ostatecznych kosztów emisji akcji serii C i D 

 

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

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2016 oraz 23/2016 w sprawie podsumowania emisji akcji 

serii C i D Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) przekazuje informacje nt. ostatecznych kosztów 

poniesionych przez Spółkę w związku z emisją akcji ww. serii. 

Łączne koszty związane z ofertą publiczną akcji serii C wyniosły 475 tys. zł a akcji serii D 375 tys. zł w 

tym: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty z uwzględnieniem kosztów doradztwa i oferowania 

dla akcji serii C – 430 tys. zł, a dla akcji serii D - 350 tys. zł; 

b) inne koszty przeprowadzenia oferty dla akcji serii C – 40 tys. zł, a dla akcji serii D - 25 tys. zł, przy 

czym w związku z ofertami publicznymi nie został sporządzony prospekt emisyjny; 

c) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;  

d) koszty promocji oferty – dla akcji serii C – 5 tys. zł, a dla akcji serii D koszty promocji nie zostały 

poniesione.  

Koszty emisji zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych Emitenta zgodnie z zasadami 

rachunkowości wskazanymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 

Całkowite koszty emisji, w skład których ujęto koszty notarialne, koszty opłat na rzecz GPW i KDPW 

oraz koszty oferowania mające charakter wynagrodzenia od sukcesu zostały rozliczne poprzez 

zmniejszenie kapitału zapasowego Emitenta powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej 

wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.  

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej: 

- akcji serii C przypadający na jedną akcję wynosi 0,10 zł; 

- akcji serii D przypadający na jedną akcję wynosi 0,09 zł. 

 

 

 

 

 



 

 

Szczegółowa podstawa prawna: 

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

- Marek Orłowski – Prezes Zarządu 

- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu 

 

 


