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Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") informuje, iż w ramach realizacji Programu
Motywacyjnego na lata 2013-2015, jedna z osób uprawnionych posiadająca imienne warranty
subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”), w dniu
29 czerwca 2018 roku złożyła Spółce oświadczenie o objęciu 4.000 (słownie: czterech tysięcy) Akcji po
cenie 61,35 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych, 35/100) za jedną Akcję, tj. łącznie 245 400,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych). Prawa z objętych Akcji powstaną
z

dniem

ich

zapisania

na

rachunku

maklerskim

wskazanym

przez

uprawnionego.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym.
Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na lata
2013-2015 na podstawie uchwały nr 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów
subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 19/ZWZA/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2015.

Na dzień 29 czerwca 2018 r. wszyscy managerowie objęci Programem skorzystali z uprawnienia do
zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2013-2015
w liczbie łącznie 768.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy).
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