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Treść raportu:  
 
Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do dokonanych zmian w statucie (raport bieżący nr 24/2016) 
dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanwil Holding S.A.  o kwotę nie 
wyższą niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), 
poprzez emisję, nie więcej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset 
piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt 
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów 
dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii 
E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 
4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r zmienionej 
Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 r. z dnia 
26 czerwca 2015 r. i nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r,  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał 
zapis na akcje serii E Emitenta oraz oświadczenie o  objęciu akcji serii E zgodnie a art. 451 par. 1 
Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Dane Subskrybenta, jako posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych Serii D: 
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego . 00-057 
Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339, REGON: 364262896 
reprezentowany przez zarządzającą tym funduszem spółkę pod firmą: AgioFunds Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 
Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000297821 (NIP: 108-000-43-99, REGON 141230937). 
 
Oznaczenie liczby i rodzaju subskrybowanych akcji oraz liczby akcji objętych zapisem: 
Akcje serii E w łącznej liczbie 8.350.915 są akcjami na okaziciela, zwykłymi, o wartości nominalnej 
0,60 zł każda i cenie emisyjnej 0,60 zł każda, emitowanymi przez Sanwil Holding, w ramach 
warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego spółki na podstawie uchwały nr 4/XI/2013 
Walnego Zgromadzenia Sanwil Holding S.A. w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanwil Holding S.A. w drodze emisji akcji serii E, w 
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu spółki oraz wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po 
zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1.10.2014 r. oraz uchwałą Walnego 
Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 25.06.2015 oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2016 z 
dnia 19 maja 2016. 
 
Liczba akcji serii E objęta zapisem: 
8.350.915 z łączną kwotą opłacenia 5.010.549 złotych przy wyliczeniu 0,60 zł na jedną akcję. 
 
O kolejnych czynnościach związanych z ww. emisją Emitent będzie informował w kolejnych raportach 
bieżących.  
 


