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Treść raportu: 

         

 

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 04.07.2016 r. powziął wiadomość o 

dokonaniu w dniu 04.07.2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego _"Sąd"_ rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.150.000 złotych do kwoty 

1.180.000 złotych w wyniku emisji 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości 

nominalnej 0,10 PLN każda.  

 

Po zarejestrowaniu ww. zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.180.000 złotych i dzieli 

się na 11.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 

– 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 

– 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, 

– 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, 

– 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, 

– 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H, 

– 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I, 

– 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J, 

- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K, 

- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L, 

- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M, 

- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N, 

- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O. 

 

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich 

uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze 

wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.370.000 głosów.  

 

Sąd dokonał rejestracji zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki: 

- obecne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące: 

"§ 9 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.180.000,00 _słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt 

tysięcy_ złotych i dzieli się na 11.800.000 _słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy_ 

 



akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda, w tym: 

a_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych 

serii A, 

b_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych 

serii B, 

c_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych 

serii C, 

d_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii D, 

e_ 100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, 

f_ 100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, 

g_ 20.000 _słownie: dwadzieścia tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, 

h_ 2.980.000 _słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, 

zwykłych serii H, 

i_ 1.900.000 _słownie: milion dziewięćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii I, 

j_ 2.600.000 _słownie: dwa miliony sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii J, 

k_ 790.000 _słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych 

serii K, 

l_ 510.000 _słownie: pięćset dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii L, 

m_ 360.000 _słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii M, 

n_ 340.000 _słownie: trzysta czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii N, 

o_ 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii O" 

 

- dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: 

"§ 9 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.150.000,00 _słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt 

tysięcy_ złotych i dzieli się na 11.500.000 _słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy_ 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda, w tym: 

a_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych 

serii A, 

b_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych 

serii B, 

c_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych 

serii C, 

d_ 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii D, 

e_ 100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, 

f_ 100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, 

g_ 20.000 _słownie: dwadzieścia tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, 

h_ 2.980.000 _słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, 

zwykłych serii H, 

i_ 1.900.000 _słownie: milion dziewięćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii I, 

j_ 2.600.000 _słownie: dwa miliony sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii J, 

k_ 790.000 _słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych 

serii K, 

l_ 510.000 _słownie: pięćset dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii L, 

m_ 360.000 _słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii M, 

n_ 340.000 _słownie: trzysta czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii N." 

 


