CAPITAL PARK S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001)

INFORMACJA O DOKONANIU PRZYDZIAŁU
AKCJI SERII C CAPITAL PARK S.A.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w prospekcie emisyjnym spółki
Capital Park S.A., zatwierdzonym w dniu 14 listopada 2013 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr
DPI/WE/410/36/18/13 („Prospekt”), w szczególności w rozdziale „Skróty i definicje”.

Zarząd spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2013 roku
dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C będących przedmiotem oferty publicznej realizowanej
na podstawie Prospektu.
Zarząd Spółki przydzielił łącznie 20.955.314 akcji serii C, w tym:
• 1.600.000 akcji serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz
• 19.355.314 akcji serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Przydział akcji serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpił za pośrednictwem systemu
informatycznego GPW. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów na akcje serii C w Transzy Inwestorów
Indywidualnych wyniosła 25,962%.
Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 6,50 zł.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych
Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale
może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy
podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Capital Park S.A („Spółka”).
Prospekt emisyjny akcji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który
został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 listopada 2013 r., wraz z opublikowanymi
aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki
(www.capitalpark.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.mDomMaklerski.pl).

