
 

Medinice S.A.                                                                                     28 września 2020 r.  

Ul. Chmielna 132/134   

00-805 Warszawa 

  

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 22 / 2020   

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2020 R. 

Tytuł: Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego 

Spółki w związku z emisją akcji serii I 

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020 z dnia 3 września 2020 r., nr 

22/2020 z dnia 10 września 2020 r., nr 23/2020 z dnia 16 września 2020 r., nr 24/2020 z 

dnia 17 września 2020 r., nr 25/2020 z dnia 24 września oraz raportów 

wcześniejszych dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 

akcji serii I, Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") 

informuje, że w dniu 28 września 2020 r. złożył w formie aktu notarialnego 

oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego podwyższonego 

poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I i dookreśleniu wysokości kapitału 

zakładowego w Statucie.  

 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 100.000,00 zł, to jest do 

kwoty 536.200,90 zł w drodze emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

 

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego, § 6 ust. 1 Statutu 

Spółki otrzymał następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 536.200,90 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy 

dwieście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 

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

o numerach od A0000001 do A1000000,  

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

numerach od B00001 do B29000,  



 

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

numerach od C000001 do C622620,  

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

o numerach od D0000001 do D1585000,  

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

o numerach od E1000001 do E1100260,  

f)38.462 akcje zwykłe na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462,  

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

o numerach od H1000001 do H1986667, 

h)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od I0000001 do I1000000.” 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect". 


