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Raport miesięczny M Development SA za luty 2013 roku.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do
publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013 roku.

I.

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki,

które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych M Development SA:
W dniu 19 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji
inwestorskich, pomiędzy Spółką M Development SA a spółką z siedzibą w Łodzi, prowadzącą
działalność gospodarczą, przy corocznych przychodach na poziomie 70 min - 80mln zł, oraz
corocznym kilku milionowym zysku netto, zwaną dalej "Inwestorem".
Zamiarem "Inwestora" jest wprowadzenie swoich akcji do notowa ń w alternatywnym
systemie obrotu poprzez zaangażowanie kapitałowe w M Development SA ze strony
Inwestora, zmierzające do uzyskania pakietu większościowego w M Development SA. Zgodnie z
treścią Listu Intencyjnego, zaangażowanie kapitałowe ze strony wskazanego Inwestora może
zostać zrealizowanie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego M Development SA w drodze
prywatnej emisji nowych akcji, kierowanej do Inwestora lub akcjonariuszy Inwestora lub
nabycie akcji M Development SA w obrocie wtórnym, w drodze transakcji zawieranych w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub w drodze zawarcia umów
cywilnoprawnych - w wyniku czego Inwestor lub akcjonariusze Inwestora obejmą
większościowy pakiet akcji M Development SA. Strony podpisanego Listu Intencyjnego
postanowiły również, iż zasady dokonania przez Inwestora zaangażowania kapitałowego w M
Development SA, tj. wysokość, zakres oraz sposób finansowania, zostaną ustalone przez Strony
najpóźniej w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.

W dniu 26 marca 2013 roku Zarząd M Development SA, działając w oparciu o wniosek
akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
złożony w dniu 20 lutego 2013 rok, zwołał na dzień 25 marca 2013 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje m.
in. uchwały w sprawie:
•

podwyższenia, kapitału

zakładowego Spółki

poprzez emisję akcji

w trybie

subskrypcji prywatne}z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
•

scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z
tym związanych)

•

zmian Statutu Spółki

•

zmian osobowych w organach Spółki.

Z kolei, w dniu 8 marca Zarząd M Development SA z poinformował w drodze raportu bieżącego
EBI 29/2013, że w dniu 7 marca 2013 roku, Spółka otrzymała List Intencyjny w sprawie
nawiązania relacji inwestorskich, pomiędzy Spółką M Development SA a spółką akcyjną z
siedzibą w Warszawie.
Nawiązanie relacji inwestorskich, o których mowa w treści otrzymanego Listu Inwestycyjnego,
ma być realizowane poprzez zaangażowanie kapitałowe w M Development SA ze strony
Inwestora (spółkę akcyjną) na poziomie 10 milionów złotych. Strony postanowiły, iż szczegóły
dokonania przez Inwestora zaangażowania kapitałowego w M Development SA zostaną
ustalone przez Strony najpóźniej w terminie do dnia 22 marca 2013 roku.
Do wyżej podanej daty Inwestor zastrzegł prawo zachowania poufności dotyczącej
negocjacji warunków zaangażowania finansowego.

II.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i

okresowego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem
systemu EBI, osiem raportów bieżących:
(1)

Raport Bieżący EBI Nr 19/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA w dniu 31 stycznia 2013
roku o godz 11:00 - po zarządzonej przerwie w obradach;

(2)

Raport Bieżący EBI Nr 20/2013 z dnia l lutego 2013 roku, Treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu Stycznia 2013 roku godzina 11:30 po przerwie w obradach

(3)

Raport Bieżący EBi Nr 21/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Przywrócenie akcji M
Development SA do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu;

(4)

Raport Bieżący EBI Nr 22/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku, Raport miesięczny M
Development SA za styczeń 2013 roku.;

(5)

Raport Okresowy EBI Nr 23/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku, Raport kwartalny M
Development SA za IV kwartał 2012 roku.;

(6)

Raport Bieżący EBI Nr 24/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku, Otrzymanie Listu
Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich;

(7)

Raport Bieżący EBI Nr 25/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku, Informacja dla Akcjonariuszy;

(8)

Raport Bieżący EBI Nr 26/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku, Rezygnacja osoby
nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej);

(9)

Raport Bieżący EBI Nr 27/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia M Development SA;

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem
systemu ESPI, piętnaście raportów bieżących ESPI:
(1)

Raport Bieżący ESPI Nr 3/2013 i dnia 2 lutego 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji
Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(2)

Raport Bieżący ESPI Nr 4/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Ujawnienie przez
akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji
Spółki;

(3)

Raport Bieżący ESPI Nr 5/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Ujawnienie przez
akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji
Spółki;

(4)

Raport Bieżący ESPI Nr 6/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji
Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(5)

Raport Bieżący ESPI Nr 7/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Ujawnienie przez
akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji
Spółki;

(6)

Raport Bieżący ESPI Nr 8/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(7)

Raport Bieżący ESPI Nr 9/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Ujawnienie przez
akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji
Spółki;

(8)

Raport Bieżący ESPI Nr 10/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji
Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(9)

Raport Bieżący ESPI Nr 11/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Ujawnienie przez
akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji
Spółki;

(10)Raport

Bieżący ESPI Nr 12/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji

Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;
(11)Raport

Bieżący ESPI Nr 13/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(12)Raport

Bieżący ESPI Nr 14/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(13)Raport

Bieżący ESPI Nr 15/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(14)Raport

Bieżący ESPI Nr 16/2013 z dnia 2 lutego 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(15)Raport

Bieżący ESPI Nr 17/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia M Development SA;
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki
(http://www.m-development.pl), a także m. in. na następujących stronach internetowych:
http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III.

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2013 roku) nie realizowano żadnych celów
ze środków pozyskanych z emisji akcji.
IV.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,

które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 26 marca 2013 roku Zarząd M Development SA, działając w oparciu o wniosek
akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
złożony w dniu 20 lutego 2013 rok, zwołał na dzień 25 marca 2013 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
•

Jerzy Gadek - Prezes Zarządu

