PRÓCHNIK

RB 42 2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2013

2013-10-03

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat

RB 42/2013 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 15 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,
niniejszym informuje o powzięciu przez Spółkę informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2013 r.,
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w drodze emisji nowych akcji serii J, na mocy Uchwały
nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2013 r.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.145.700,20 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sto
czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 310.728.501 (trzysta dziesięć
milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset jeden) akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki.
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