OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAPISYWANIA SIĘ NA
AKCJE SERII F WIRTUALE.PL S.A. W KIELCACH
WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką" lub „Emitentem",
działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września
2000 roku - Kodeks spółek Handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na nowe akcje
Spółki serii F oraz przedstawia wymagane przepisami prawa informacje:

1. Wirtuale.pl S.A. z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), jest wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod nr KRS
0000420481, posiada NIP 9591436448 oraz numer REGON 291211910 i posiada kapitał
zakładowy opłacony w całości w wysokości 608 769,00 złotych
2. Emisja nowych akcji Spółki serii F jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w
rozumieniu art.431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks Spółek
Handlowych
3. Emisja nowych akcji Spółki serii F jest prowadzona na podstawie:
1) art. 446 § 1. w zw. z art. 447 § 1 zd. drugie w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i art.
453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki
2) uchwały nr 1/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
3) uchwały nr 2/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości;
4) uchwały nr 3/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zmiany statutu
Spółki;
5) uchwały nr 01/01/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29.01.2021, w sprawie wyrażenia
zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji
Spółki serii F w całości
4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 608.769,00 zł (słownie: sześćset
osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty od 611.169 zł (słownie:
sześćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) do 731.169,00 zł (słownie: siedemset
trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) tj. o kwotę od 2.400 złotych do
122.400 złotych w zależności od ilości objętych akcji;
5. Przedmiotem emisji jest od 4800 do 244800 akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości
nominalnej 0,50 zł o numerach od 1 do 244800. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 18 zł
(słownie: osiemnaście złotych).
6. Uznaje się. że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do
skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 4800 nowych akcji
Spółki serii F o łącznej wartości nominalnej 2400 złotych
7. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru nowych akcji Spółki
serii F w całości na podstawie uchwały nr 2/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w
sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji
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Spółki w całości oraz uchwały nr 01/01/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29.01.2021 r. w
sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru nowych akcji Spółki serii F w całości.
8. Termin do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii F rozpoczyna się w dniu 11.02.2021 r. i
kończy w dniu 11.05.2021 r.
9. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na akcje jest wyłącznie Spółka. W celu
prawidłowego opłacenia akcji serii F należy dokonać przelewu środków pieniężnych na
rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji danej serii
wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji
danej serii, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień
opłacenia akcji serii F, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie akcji
serii F po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje
bezskuteczność złożonego zapisu na akcje.
10. Zapisy na akcje serii F są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i złożenia zamówienia
za pośrednictwem strony https://emisja.uti.pl oraz własnoręcznego podpisania Formularza
zapisu przygotowanego i udostępnionego przez Spółkę w 2 (dwóch) egzemplarzach, z
których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz
zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki
(ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), przy czym w razie przesłania zapisu za pośrednictwem
poczty decyduje dzień otrzymania zapisu przez spółkę. Zapis na akcje w formie
elektronicznej wymaga wypełnienia i złożenia zamówienia za pośrednictwem strony
https://emisja.uti.pl oraz opatrzenia kwali ikowanym podpisem elektronicznym Formularza
zapisu przygotowanego i udostępnionego przez Spółke. Formularz zapisu na akcje
sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej
skrzynki pocztowej Spółki (emisja@wirtuale.pl)
11. Zapis na akcje jest nieodwołalny. Osoby dokonujące zapisu na akcje serii F są związane
złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani
złożonym zapisem na akcje F, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie
zgłoszone do Sądu rejestrowego w terminie 6 (sześć) miesięcy od powzięcia uchwały nr
1/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego lub terminie 1 (jeden) miesiąc od
dokonania przydziału na akcje.
12. Przydział na akcję zostanie dokonany w terminie dwóch tygodni od wskazanego powyżej
końcowego terminu zapisywania się na akcje. Przydział na akcje dokonywany jest przez
Spółkę w sposób uznaniowy. Ogłoszenie o przydziale akcji zostanie opublikowane w terminie
jednego tygodnia od przydziału akcji.

