
 

Medinice S.A.                                                                                       13 kwietnia 2022 r.  

Ul. Hankiewicza 2 

02-103 Warszawa 

 

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 12 / 2022   

Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. 

 

Temat: Wydanie 80.800 akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego 
 
 
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 

 

Zarząd Medinice S.A. ("Spółka") informuje o zapisaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. na 

rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 80.800 akcji serii F 

Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł, w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki ("Akcje"). Akcje zostały objęte przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych serii A. Przyznanie (wydanie) Akcji nastąpiło zgodnie z 

oświadczeniami osób uprawnionych do objęcia Akcji, po wniesieniu przez nie 

wkładów na Akcje w pełnej wysokości, zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia 

trzyletniego programu motywacyjnego, uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów 

subskrypcyjnych. 

Wraz z przyznaniem Akcji nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę równą 8.080 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy 

Spółki wynosi 627 257,50 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt 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 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od E200001 do E238462,  

g) 80.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

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

o numerach od H1000001 do H1986667,  

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

numerach od I0000001 do I1000000,  

j) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od J0000001 do J0829766.. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji 

wynosi 6.272.575. 

 

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. 

Akcji wynosi 18.971,60 zł. 

 

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży wniosek do 

sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki. 

 


