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Raport bieżący nr 21/2022 

Data: 29.11.2022 

Podjęcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji 
akcji zwykłych serii F. 

Niniejsza komunikacja nie jest kierowana ani przeznaczona do jakichkolwiek odbiorców posiadających 
miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w 
której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli 
tych państw. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 Zarząd („Zarząd”) MLP Group S.A. („Emitent”, 
„Spółka”), działając na podstawie § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje informację w sprawie podjęcia, za zgodą 
Rady Nadzorczej, w dniu 29 listopada 2022 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji serii F („Akcje Serii F”) w liczbie nie większej niż 
2.621.343 z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji 
Serii F w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza zaoferować Akcje Serii 
F wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu 
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) lub inwestorom, o 
których mowa w art. 1 ust. 4 pkt d) Rozporządzenia, w tym inwestorom, którzy: (i) będą 
akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia księgi popytu (tj. 28 
listopada 2022 r., z zamknięciem dnia roboczego) („Dzień Preferencji”) oraz (ii) przedstawią, w 
procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii F, informację (tj. zaświadczenie podmiotu 
prowadzącego rachunek papierów wartościowych) o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w 
Dniu Preferencji przez danego inwestora, przy czym liczba akcji posiadanych przez takiego inwestora 
na koniec dnia w Dniu Preferencji nie może być mniejsza niż 1% (jeden procent) ogólnej liczby akcji w 
Spółce („Uprawnieni Inwestorzy”) (przy czym, w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to 
łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz, który zarządzany jest przez to samo 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych).  
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Zamiarem Zarządu, jest dokonanie przydziału Akcji Serii F każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który 
w procesie budowania księgi popytu złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii F po cenie nie 
niższej niż cena emisyjna Akcji Serii F ustalona przez Zarząd, w takiej liczbie – z pierwszeństwem przed 
dokonaniem przydziału pozostałych Akcji Serii F, która – po wyemitowaniu Akcji Serii F – umożliwi 
takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. Jednocześnie w dniu 28 
listopada 2022 roku Zarząd otrzymał pismo od Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w 
Bnei Brak, Izrael ("ILDC") informujące, że ILDC obejmie Akcje Serii F po cenie emisyjnej ustalonej w 
procesie book-buildingu. Udział Akcji Serii F, w odniesieniu do których ILDC złoży zapis będzie 
odpowiadał liczbie, która pozwoli grupie ILDC, bezpośrednio i poprzez swoje podmioty zależne, na 
posiadanie nie więcej niż 41,3037% w kapitale Spółki (equity interest). Uprawnienie ILDC do objęcia 
Akcji Serii F wyłącza uprawnienie podmiotów zależnych od ILDC, jako inwestorów spełniających 
kryteria Uprawnionego Inwestora, określone powyżej.  

Zastrzeżenie: 

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest 
wyłącznie przekazanie informacji na temat działań Spółki w związku z zamiarem pozyskania przez 
Spółkę środków w drodze emisji Akcji Serii F Spółki z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Niniejszy 
raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji 
akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę 
na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub 
pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów 
mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. 

Niniejszy materiał nie jest kierowany ani przeznaczony do jakichkolwiek odbiorców posiadających 
miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w 
której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli 
tych państw. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną 
zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami 
(ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu 
przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od 
takiego obowiązku rejestracyjnego. 

Podstawa prawna: 
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - 
informacje bieżące i okresowe. 

 

 


