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Wejście w życie uchwał Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych 

serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela 

 

Zarząd Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 

w dniu 7 lutego 2014 r. weszły w życie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2014 r. w 

sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B i C na akcje zwykłe 

na okaziciela, podjęte na żądanie akcjonariuszy posiadających akcje serii B i C, w związku z 

ziszczeniem się warunku wejścia przedmiotowych uchwał w życie, tj. w związku z 

zarejestrowaniem przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki w dniu 7 lutego 2014 r. 

zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela. 

 

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, iż kapitał zakładowy Spółki składa się z 

1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych 

numerach od 0.000.001 do 1.010.000, 

b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach 

od 00.001 do 90.000, 

c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych 

numerach od 00.001 do 58.000, 

d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych 

numerach od 000.001 do 207.000, 

natomiast ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta ze wszystkich akcji Spółki 

uległa zmniejszeniu i wynosi 1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy). 

 

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż niezbędne zmiany Statutu uwzględniające zamianę 

akcji serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela zostaną ujęte w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
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