Raport bieżący nr 08/2004
Przydział akcji
Na podstawie art. 42 Ustawy PPO Zarząd DROZAPOL- PROFIL S.A. informuje, że w dniu
13 grudnia 2004 roku dokonał przydziału akcji serii C Spółki, a Wprowadzający Pani Grażyna
Rybka dokonała przydziału akcji serii B Spółki.
Zapisy na akcje oferowane przyjmowane były w następujących terminach:
w Transzy Małych Inwestorów w dniach od 3 do 9 grudnia 2004 roku,
w Transzy Pracowniczej od 3 do 6 grudnia 2004 roku, a
w Transzy Dużych Inwestorów od 3 do 10 grudnia 2004 roku.
Deklaracje w procesie budowania księgi popytu, na akcje od inwestorów zainteresowanych
złożeniem zapisu w Transzy Dużych Inwestorów, przyjmowane były w dniach od 29 do 30
listopada 2004 roku do godziny 14.00.
W publicznej ofercie Spółka zaoferowała 4.000.000 akcji serii C:
3.000.000 akcji serii C w Transzy Dużych Inwestorów
980.000 akcji serii C w Transzy Małych Inwestorów, oraz
20.000 akcji serii C w Transzy Pracowniczej.
W ramach publicznej oferty, Wprowadzający - Pani Grażyna Rybka, zaoferowała w Transzy
Dużych Inwestorów 1.550.000 akcji serii B Spółki.
Zarząd oraz Wprowadzający podjęli decyzję o nie przesuwaniu akcji pomiędzy transzami.
W Transzy Dużych Inwestorów złożono 30 zapisów na łączną liczbę 4.859.410 oferowanych
akcji.
W procesie budowy księgi popytu na akcje złożono 23 deklaracje na łączną liczbę 5.395.380
akcji, w tym 22 deklaracje na 5.385.380 akcji po cenie emisyjnej wyższej lub równej 3,20 zł.
Wstępna alokacja akcji w Transzy Dużych Inwestorów, po zakończeniu procesu budowania
księgi popytu na akcje serii C odbyła się przy zastosowaniu średniej stopy redukcji w
wysokości 44 %.
Emitent oraz Wprowadzający, za pośrednictwem Oferującego, zgodnie z zapisami prospektu
emisyjnego Spółki, skierowali 22 zaproszenia do złożenia zapisów w Transzy Dużych
Inwestorów.
Emitent oraz Wprowadzający przydzielili wspólnie 30 inwestorom 4.550.000 akcji w transzy
Dużych Inwestorów.
Ostatecznie, przy przydziale dużym inwestorom akcji serii B i C średnia stopa redukcji
wyniosła: dla uczestników budowy księgi popytu: 16%, dla pozostałych: 32%.
W Transzy Małych Inwestorów złożono 1.183 zapisy na łączną liczbę 9.927.794 oferowanych
akcji. Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. przydzielił 980.000 akcji. Przydział akcji w Transzy
Małych Inwestorów został dokonany przy zastosowaniu stopy redukcji w wysokości 90,1%.
W Transzy Pracowniczej złożono 3 zapisy na łączną liczbę 20.000 oferowanych akcji. Zarząd
DROZAPOL- PROFIL S.A. przydzielił 20.000 akcji serii C 3 inwestorom. Przydział akcji w
Transzy Pracowniczej został dokonany bez redukcji.

Akcje serii C obejmowane były po cenie emisyjnej równej 3,20 złotych za jedną akcję.

DROZAPOL-PROFIL S.A. nie zawarł umów o subemisję usługową bądź inwestycyjną akcji
serii C.
Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii C wyniosła 12.800.000,00 złotych.
Podstawa prawna: Artt. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub
wartość papieru

