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Uchwały Rady Nadzorczej dot. ustalenia szczegółów emisji akcji serii B

Zarząd HM Inwest S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale nr 3/10/06/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HM Inwest S.A. w
drodze emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w
podwyższanym kapitale zakładowym HM Inwest S.A. w całości, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 05.09.2014 r.
podjęła następujące uchwały:

- nr 1/05/09/2014 określającą maksymalną cenę emisyjną akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów
przez Inwestorów Indywidualnych na poziomie 9,50 PLN (słownie: dziewięć złotych 50/100) za jedną Akcję
Oferowaną, zaś dla potrzeb budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustaliła przedział
cenowy na poziomie 7,95 PLN – 9,50 PLN (nie mniej niż 7,95 zł, nie więcej niż 9,50 zł) za jedną Akcję Oferowaną.

- nr 2/05/09/2014 określającą następujące warunki emisji w zakresie terminów subskrypcji:

15 września 2014 roku rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród
Inwestorów Instytucjonalnych
rozpoczęcie przyjmowania zapisów wśród Inwestorów
Indywidualnych

19 września 2014 roku (do godz. 23:59) zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów
Indywidualnych

22 września 2014 roku zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród
Inwestorów Instytucjonalnych

23 września 2014 roku ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach
Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny
Emisyjnej
opublikowanie Ceny Emisyjnej, ostatecznej Liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

24 września 2014 roku rozpoczęcie przyjmowania zapisów wśród Inwestorów
Instytucjonalnych

25 września 2014 roku (do godz. 14:00) zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów
Instytucjonalnych

26 września 2014 roku przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i
Transzy Instytucjonalnej (Dzień Przydziału Akcji)

Rada Nadzorcza Spółki nie odstąpiła od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z
uchwał objętych protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki nie zgłoszono sprzeciwu. Wszystkie uchwały
zostały podjęte jednomyślnie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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