
Raport bieżący nr 11/2021    

Data sporządzenia: 2021-12-10         

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M  

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

Treść raportu:          

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 r. powziął informację o 

dokonaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk  - Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

związku z emisją akcji serii M oraz zmiany Statutu Emitenta zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji Spółki serii M i praw do tych akcji [PDA] oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o 133.241,40 zł poprzez emisję 1.332.414 akcji serii 

M.  

Aktualnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 466.344,80 zł zł i dzieli się na 4.663.448 akcji 
na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 
1) 486 750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;  
2) 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1; 
3) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;  
4) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;  
5) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;  
6) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;  
7) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;  
8) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;  
9) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H; 
10) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I; 
11) 1 332 414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii M. 
 
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Pozostałe 

serie akcji nie są uprzywilejowane. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 5.150.198. 

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na ustaleniu nowego brzmienia §8 Statutu Spółki o 
następującej treści: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 466.344,80 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy 
trzysta czterdzieści cztery złote, osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.663.448 (słownie: 
cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  
1) 486 750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;  
2) 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1; 
3) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;  
4) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;  
5) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;  
6) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;  
7) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;  
8) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;  



9) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H; 
10) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I; 
11) 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii M.” 
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. 
Pozostałe serie akcji nie są uprzywilejowane.” 

 


