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Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu 

Spółki. 

 

Zarząd spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 

26 maja 2015 r., na podstawie upoważnienia wskazanego w § 6a Statutu, podjął uchwałę nr 1  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 

akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu 

Spółki.  

 

Zgodnie z ww. uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 506.500,00 zł (słownie: 

pięćset sześć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 535.328,30 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy 

trzysta dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści groszy), tj. o kwotę 28.828,30 zł (słownie: dwadzieścia 

osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści groszy), poprzez emisję 288.283 

(słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 

000.001 (słownie: jeden) do 288.283 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt trzy). 

 

Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie przedmiotowej uchwały (tj. od dnia podjęcia uchwały). Akcje serii F zostaną pokryte 

w całości wkładami pieniężnymi. 

 

Cena emisyjna akcji serii F wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję. 

 

Mocą powyższej uchwały dokonano zmiany treści §6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, 

następujące brzmienie: 

„Kapitał zakładowy wynosi 535.328,30 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem 

złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 5.353.283 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące 

dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i 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, 

e. 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych 

numerach od 0.000.001 do 3.700.000, 

f. 288.283 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, o numerach od 000.001 do 288.283.” 

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

Marcin Kozak – Prezes Zarządu 

 

 


