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Treść raportu:

Zarząd spółki Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 
roku powziął informację o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SAULE S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Spółka), spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 84,80% akcji w kapitale zakładowym:

1) uchwały nr 3 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
1.562.438,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem) do kwoty 1.802.438,00 
zł (jeden milion osiemset dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
nastąpi w drodze emisji 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 1.562.439 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa 
tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 1.802.438,00 zł (jeden milion osiemset dwa tysiące czterysta trzydzieści 
osiem) (dalej także: „Nowe Akcje”). Cena emisyjna Nowych Akcji została ustalona na kwotę 240.000,00 zł 
(dwieście czterdzieści tysięcy). Wszystkie Nowe Akcje zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed 
zarejestrowaniem Nowych Akcji. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni 
rok obrotowy, tzn. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje 
zostały wydane. Objęcie wszystkich Nowych Akcji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę na rzecz Pani Olgi 
Malinkiewicz i jej przyjęcia przez p. Olgę Malinkiewicz (subskrypcja prywatna). Jednocześnie Walne Zgromadzenie 
Spółki pozbawiło dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji w całości, zgodnie z opinią 
Zarządu Spółki, w której to opinii Zarząd Spółki wskazał, że wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych 
akcjonariuszy co do nowych akcji serii A i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji 
prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na: (i) konieczność wykonania umowy inwestycyjnej zawartej z min. z 
Olgą Malinkiewicz w dniu 20 października 2021r. (ii) konieczność wykonania umowy opcji na akcje Saule zawartej 
w dniu 30 marca 2020r. 

2) uchwały nr 4 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, gdzie zmiana statutu odzwierciedla 
ustalenia ustalenia umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta, Spółkę i Columbus Energy S.A. z siedzibą w 
Krakowie (i innych) w dniu 20 października 2021r. Zmiana statutu min. dotyczy sposobu powoływania członków 
rady nadzorczej przez Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie.
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