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Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych serii C
Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu
27 lutego 2014 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych serii C oferowanych
w ramach zapisów podstawowych oraz dodatkowych, o czym Emitent informował raportem
bieżącym nr 6/2014.
Emitent zwraca ponadto uwagę, iż w związku z subskrybowaniem wszystkich akcji w ramach zapisów
podstawowych oraz dodatkowych, Zarząd Emitenta nie składał zaproszeń do zapisywania się na
akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
Emitent poniżej przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii C.
1. Harmonogram zapisów:
a. Zapisy podstawowe i dodatkowe
- data rozpoczęcia subskrypcji: 2 grudnia 2013 roku
- data zakończenia subskrypcji: 18 lutego 2014 roku
b. Zapisy w ramach Zaproszenia Zarządu
- data rozpoczęcia subskrypcji: 27 lutego 2014 roku
- data zakończenia subskrypcji: 28 lutego 2014 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
a. Zapisy podstawowe i dodatkowe: 27 lutego 2014 roku
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 3.600.000 akcji zwykłych serii C
4. Stopa redukcji: 98,52%
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: 3.600.000 akcji zwykłych serii C
6. Cena, po jakiej instrumenty były nabywane: 1,00 zł za 1 akcję
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
a. Zapisy podstawowe i dodatkowe: 39 osób i podmiotów
b. Zapisy w ramach Zaproszenia Zarządu: 0 podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:
a. Zapisy podstawowe i dodatkowe: 39 osób i podmiotów
b. Zapisy w ramach Zaproszenia Zarządu: 0 podmiotów
9. Nazwa subemitentów:
W subskrypcji akcji serii C subemitenci nie uczestniczyli.
10. Łączne koszty emisji:
a. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 37.800 zł
b. Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy Emitenta
c. Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego - 2.000 zł
d. Promocja oferty - 500 zł.

Koszty emisji akcji serii C w kwocie 20.400 zł zostały zaliczone w "Koszty finansowe" IV. kwartału
2013 r. Pozostała kwota 19.900 zł zostanie ujęta w pozycji "Koszty finansowe" I. kwartału 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu

