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RAPORT BIEŻĄCY NUMER 31 / 2021   

Z DNIA 8 LIPCA 2021 R. 

 

Tytuł: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

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

okresowe 

Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął 

informację, o rejestracji w dniu 08.07.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

zmiany Statutu Emitenta obejmującej m.in. podwyższenie kapitału zakładowego 

Emitenta o kwotę 82.976,60 zł poprzez emisję 829.766 akcji zwykłych na okaziciela 

serii J. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 536.200,90 zł do kwoty 

619.177,50 zł poprzez emisję 829 766 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 82.976,60 zł. Kapitał 

zakładowy Emitenta po ww. podwyższeniu dzieli się na 6.191.775 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 6.191.775  

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

W związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego, § 6 ust. 1 Statutu Spółki 

otrzymał następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.177,50 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy 

sto siedemdziesiąt 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 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.” 

 

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

numerach od J0000001 do J0829766.” 

 

Dodatkowo zmianie uległ  § 8 ust. 3 Statutu Emitenta zmieniony na mocy Uchwały 

nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 maja 2021 r. 

Aktualne brzmienie zmienionego § 8 ust. 3 Statutu Emitenta jest następujące: 

„3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wykonane przez 

odpowiednio: posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów 

subskrypcyjnych serii B do 31 marca 2023 r.” 

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem 

powyższych zmian. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 


