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Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2011 z dnia 21 października 2011 roku podaje
do publicznej wiadomości szczegółowy raport bieżący na temat zakończenia subskrypcji akcji serii G.
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 września 2011 r., data zakończenia subskrypcji: 18 października 2011 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 21 października 2011 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 52.260.000
4. Stopy redukcji zapisów: Redukcja nie wystąpiła
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 52.260.000
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 52.260.000
7. Cena emisyjna: 0,32 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 470
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 470
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 16.723.200,00 zł
12. Na dzień 28 października 2011 r. łączne koszty emisji akcji serii G wynoszą: 400.188,65 zł, z czego:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:169.578,65 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 230.610,00 zł
d) promocja oferty: 0 zł
Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość
nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii G: 0,0077 zł
Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
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