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 Treść raportu:          

 

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w raporcie bieżącym nr 28/2018 pojawiły się 

omyłki pisarskie na pozycji jedności we wskazaniu łącznej wysokości kapitału zakładowego 

na pozycji dziesiątek we wskazaniu łącznej liczby akcji Spółki.  

 

Było: 

kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.072,20 zł i dzieli się na 13.720.722 akcji. 

Powinno być: 

kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.077,20 zł i dzieli się na 13.720.772 akcji. 

 

Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 28/2018 po korekcie: 

 

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 1 maja 2018 r. powziął wiadomość o 

dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

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

zakładowego Spółki oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego. 

 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.180.000,00 zł do kwoty 

1.372.077,20 zł w wyniku emisji 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda.  

 

Po zarejestrowaniu ww. zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.077,20 zł i dzieli 

się na 13.720.772 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 

- 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P. 

 

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 15.290.772 głosów.  

 

Sąd dokonał rejestracji zmiany §9 ust. 1 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 5/IV/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2018 r. _§9 ust. 1 tej 

uchwały_. Obecne brzmienie §9 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące: 

 

"§9 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.372.077,20 _jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa 

tysiące siedemdziesiąt siedem 20/100_ złote i dzieli się na 13.720.772 _trzynaście milionów 

siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie_ akcje o wartości nominalnej 

0,10 _dziesięć groszy_ złotych każda, w tym:  

a_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,  

b_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,  

c_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,  

d_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii D,  

e_ 100.000 _sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,  

f_ 100.000 _sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,  

g_ 20.000 _dwadzieścia tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,  

h_ 2.980.000 _dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, 

zwykłych serii H,  

i_ 1.900.000 _milion dziewięćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii I,  

j_ 2.600.000 _dwa miliony sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii J,  

k_ 790.000 _siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii K,  

l_ 510.000 _pięćset dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii L,  

m_ 360.000 _trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii M,  

n_ 340.000 _trzysta czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii N,  

o_ 300.000 _trzysta tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii O,  

p_ 1.920.772 _jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

dwie_ akcje na okaziciela, zwykłych serii P.  

2. 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.  

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co 

do głosu.  

4. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja 

oznaczona jest kolejna literą alfabetu." 

 

Sąd zarejestrował ponadto uchylenie §9a Statutu Spółki przyjęte tą samą uchwałą nr 

5/IV/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2018 r. - w 

§9 ust 2. stanowiła ona, iż "w związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do 

podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić §9a Statutu Spółki". 

 

Analogiczne omyłki pisarskie wystąpiły w raportach bieżących nr 23 i 24/2018. 

 


