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Murapol Spółka Akcyjna

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii T
Zarząd spółki Murapol S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zakończeniu
subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii T („Obligacje serii T”) i dokonaniu przydziału Obligacji serii T:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 października 2016 r., data zakończenia subskrypcji: 28 października 2016 r.;
2) Data przydziału instrumentów finansowych: 31 października 2016 r.;
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji serii T;
4) Stopa redukcji: zredukowany został jeden podmiot o 27,40%
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10 000
(dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji serii T;
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1000,00 zł;
7) Liczba podmiotów, które złożyły skuteczne zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 10 podmiotów;
8) Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje
serii T zostały przydzielone 10 podmiotom;
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie
dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów: łączne koszty emisji Obligacji serii T wyniosły 302 500 zł i w całości były to koszty
oferowania (koszty te zostaną zaliczone do kosztów finansowych Emitenta i rozliczone w czasie przez okres do dnia
wykupu Obligacji serii T).
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Osoby reprezentujące podmiot:
Michał Sapota - Prezes Zarządu
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