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Tytuł: Istotne informacje dotyczące GR Games S.A. – spółki zależnej od Emitenta 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 

kwietnia 2021 r. Zarząd GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GR Games, Spółka zależna), 

spółki zależnej od Emitenta, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego GR Games z kwoty 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 131.500,00 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy 

pięćset  złotych), tj. o kwotę 31.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych). 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej nastąpiło w wyniku emisji 315.000 (słownie: trzystu 

piętnastu tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii B zostaną 

objęte po cenie emisyjnej równej 20,00 zł, za sumę nie mniejszą niż 6,3 mln zł. 

 

Wyemitowane akcje serii B zostaną objęte są przez Fundusz ASI Gaming Investment Group. 

 

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden 

tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.315.000 (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

a) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A; 

b) 315.000 akcji na okaziciela serii B. 

 

W wyniku emisji akcji serii B udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym 

zgromadzeniu Spółki zależnej zmniejszy się z 19,00% do 14,45%. Łączny pakiet akcji GR Games będący 

w posiadaniu Emitenta, Prezes Zarządu GR Games, będącej również Prezes Zarządu Emitenta, oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej GR Games, będącego również Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Emitenta wynosi: 53,23%. 

 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny 

wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie 

istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie 

obrotu. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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