Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 156/2008 (3005) z dnia 11-08-2008r.

Poz. 10545. E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA w WARSZAWIE. KRS 0000283018. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca
2007r. [BM-10071/2008]

Działając w oparciu o przepis art. 434 k.s.h., Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, składa ofertę objęcia
1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji
zwykłych na okaziciela Spółki serii E, na zasadach subskrypcji zamkniętej, w pierwszym
terminie wykonania prawa poboru.
Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iŜ:
1/ podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii E, następuje w
oparciu o uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2008 roku;
2/ zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyŜszony o
kwotę 181.666,60 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i
sześćdziesiąt groszy);
3/ prawu poboru, w pierwszym terminie wykonania prawa poboru, podlega 1.816.666 (jeden
milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela
serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda;
4/ cena emisyjna akcji serii E wynosi 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję;
5/ dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje jedno prawo poboru za kaŜdą
poszczególną dotychczasową akcję Spółki. Akcje serii E zostaną przydzielone w stosunku
trzy prawa poboru za jedną akcję serii E;
6/ zapisy oraz wpłaty na akcje serii E w pierwszym terminie wykonania prawa poboru będą
przyjmowane od dnia 1września 2008 roku do dnia 12 września 2008 roku w domach
maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane
będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeŜeli
prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych
przez depozytariuszy. Wpłaty na akcje serii E powinny być dokonywane gotówką w
wysokości 1 zł (jeden złoty) za kaŜdą poszczególną akcję wraz ze złoŜeniem zapisu.
Skutkiem niezłoŜenia zapisu lub nie dokonania wpłaty na akcje serii E w pierwszym terminie
wykonania prawa poboru będzie wygaśnięcie prawa poboru, z tym, Ŝe dokonanie wpłaty na
akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona
wpłata;
7/ osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje,
przestaje być tym zapisem związana, jeŜeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyŜszenia
kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o
podwyŜszeniu kapitału, tj. od dnia 24 czerwca 2008 roku;
8/ Informacja o przydziale akcji serii E zostanie podana przez Spółkę nie później niŜ do 26
września 2008r.

