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Tytuł: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta 

 

Zarząd Medinice S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje o 

powzięciu informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 

zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 337.534,20 zł do kwoty 

436.200,90 zł poprzez emisję 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 98.666,70 zł. Kapitał 

zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 4.362.009  akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 4.362.009  

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Przedmiotowa zmiana Statutu dotyczy §6 ust. 1 Statutu Spółki, którego 

dotychczasowa treść brzmiała następująco: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.534,20 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy 

pięćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:  

1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od A0000001 do A1000000,  

2) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od B00001 do B29000, 

 3) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od C000001 do C622620,  

4) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od D0000001 do D1585000,  

5) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od E1000001 do E1100260,  



 

6) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462.” 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 986.667 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł, §6 ust. 1 Statutu Spółki 

otrzymał następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 436.200,90 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy 

dwieście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 

1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od A0000001 do A1000000, 

2) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od B00001 do B29000, 

3) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od C000001 do C622620, 

4) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od D0000001 do D1585000, 

5) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od E1000001 do E1100260, 

6) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462, 

7) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od H1000001 do H1986667.” 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 


