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Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta.
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spółki „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej
"MSS") - spółka zależna, podjęło uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 2 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W następstwie podjętej uchwały dokonano zmiany podmiotu obejmującego udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki zależnej Emitenta - MSS z dotychczasowego inwestora zewnętrznego na nowego udziałowca w
postaci Emitenta.
Zmianie nie uległa wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i ilość nowo powstałych udziałów MSS, tj. o
kwotę 12.900.000 PLN poprzez utworzenie 12.900 udziałów.
Udziały zostały objęte wg. wartości nominalnej. W związku z objęciem udziałów przez Emitenta, po rejestracji przez
Sąd zmian wysokości kapitału zakładowego, Emitent będzie posiadał 100 % w kapitale zakładowym MSS i 100%
ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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