Raport bieżący nr 4/2009
Data sporządzenia: 21 stycznia 2009 r.
Temat: Skierowanie przez ZETKAMA S.A. wyjaśnień do GPW w zakresie ubiegania się o wprowadzenie
do obrotu giełdowego akcji serii D oraz akcji serii E Spółki
Treść raportu:

Zarząd spółki ZETKAMA S.A. („Spółka”) przedstawia niniejszym wyjaśnienia związane z faktem
niezłożenia przez Spółkę wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 560.000 akcji
Spółki Serii D („Akcje Serii D”) oraz 440.000 akcji Spółki Serii E („Akcje Serii E”) w wynikającym z § 24
Regulaminu GPW terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji ww. akcji Spółki.
Niezłożenie powyższego wniosku w zakreślonym Regulaminem GPW terminie było rezultatem
incydentalnego niedopatrzenia zaistniałego w związku z brakiem dostatecznego przepływu
informacji i koordynacji działań po stronie Spółki oraz poprzedniej firmy inwestycyjnej doradzającej
Spółce przy wprowadzaniu Akcji Serii D i Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym i
sporządzającej prospekt emisyjny dotyczący tych akcji, w wyniku których prace nad prospektem
emisyjnym uległy nieplanowanemu przedłużeniu. Ponadto, ze względu na niezależne od Spółki
zaprzestanie świadczenia usług w na rzecz Spółki przez tą firmę inwestycyjną w trakcie prac nad
prospektem emisyjnym, Spółka zmuszona została do dokonania zmiany firmy inwestycyjnej.
Zmiana firmy inwestycyjnej nastąpiła w wyniku zawarcia umowy z Domem Maklerskim AmerBrokers
aktualnie pełni funkcje doradcy Spółki przy wprowadzaniu Akcji Serii D i Akcji Serii E do
obrotu na rynku regulowanym i podmiotu sporządzającego prospekt emisyjny dotyczący tych akcji.

S.A., który

dniu 5 stycznia 2008 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie
prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D oraz Akcji Serii E.

W

Subskrypcje Akcji Serii D i Akcji Serii E były przeprowadzone w związku z procesem konsolidacji Spółki
ze spółką Śrubena Unia S.A., na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 grudnia 2007 r. (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
41/2007).

Podstawa prawna: § 24 Regulaminu GPW

