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NWZA PPWK zdecyduje 18 XII o kilku emisjach oraz zmianie nazwy

Twój profil

20.11. Warszawa (PAP) - Akcjonariusze PPWK zdecydują 18 grudnia o emisji 4.945.861 akcji serii H oraz o warunkowej emisji do
98.917.226 akcji serii I. Cena emisyjna akcji w obu emisjach z wyłą czeniem prawa poboru wynosi 2,04 zł za sztukę - podała spółka w
piątek w projektach uchwał.

Załóż rachunek

Akcjonariusze PPWK zdecydują 18 grudnia o emisji 4.945.861 akcji serii H oraz o warunkowej emisji do 98.917.226 akcji serii I. Cena
emisyjna akcji w obu emisjach z wyłą czeniem prawa poboru wynosi 2,04 zł za sztukę - podała spółka w projektach uchwał.
NWZA podejmie również uchwałę o emisji 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A, które b ędą uprawniały do objęcia akcji serii
I.
Akcjonariusze PPWK zdecydują również o zmianie nazwy spółki na MIT Mobile Internet Technology.
Obecnie kapitał akcyjny PPWK dzieli się na 49.458.613 akcji.
W lipcu spółki zależne MNI uzgodniły plan połą czenia z firmami należącymi do Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw
Kartograficznych.
Zmiany w organizacji grupy nastąpią w sześciu etapach - fuzja spółek MNI Premium i EL2, fuzja MNI Telecom i Neotel, sprzedaż spółki
Długie Rozmowy do MNI Telecom, wydzielenie działalności wydawniczej do spółki PPWK Sp. z o.o. i jej sprzedaż, wykupienie przez MNI
od PPWK akcji MNI Telecom (do 100 proc.) w zamian za posiadane akcje MNI Premium oraz podniesienie kapitału w PPWK, które
obejmie MNI w zamian za pozostałe akcje MNI Premium (w wyniku tej transakcji PPWK będzie właścicielem 100 proc. akcji MNI
Premium).

Polecamy:

PPWK informowało, że planuje do końca tego roku zakończyć porządkowanie struktury organizacyjnej i własnościowej grupy oraz
skoncentrować się na obszarach najbardziej rentownych - marketingu mobilnym, mobilnych usługach dodanych, nawigacji satelitarnej i
kartografii cyfrowej.(PAP)
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