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Raport EBI 4/2022 
z dnia 15.03.2022 r. 

 
Temat: Podsumowanie kosztów emisji akcji serii B i C 

 

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do informacji 
przekazanych w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 19 października 2021 roku  
i w związku z powzięciem wiadomości o ostatecznych kosztach emisji, Zarząd Emitenta 
przekazuje poniżej informacje o łącznych kosztach emisji 24.588 akcji serii B oraz 95.200 akcji 
serii C. 
 
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B 
wynosi 0 zł, w tym: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł, 
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł, 
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł, 
d) promocji oferty: 0 zł. 
Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta: nie dotyczy 
 
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C 
wynosi 669.846,31 zł, w tym: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.235,70 zł, 
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 438.180,00 zł, 
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 98.400,00 zł, 
d) promocji oferty: 130.030,61 zł. 
Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta:  
 
Kwota netto tj. 626 193,75 zł została podzielona na dwie kwoty: 
- 436 800,00 zł umniejszyło kapitał zapasowy (agio) 
-189 393,75 zł obciążyło koszty działalności spółki w szczególności koszty usług obcych.   
Kwota 43 652,56 zł podatek VAT naliczony z faktur został odliczony.   
 



 

 

Kwota brutto 669 846,31 zł została zaksięgowana jako zobowiązania krótkoterminowe spółki 
z tyt. dostaw i usług i zapłacona z rachunku spółki.  
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect" 
 


