
 

Raport bieżący nr 36/2016 

Data sporządzenia: 2016-09-22 

Temat: Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments 

S.A. w dniu 22 września 2016 r. 

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

Treść raportu:  

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo 

Investments S.A. obradujące w dniu 22 września 2016 r. dokonało zmiany Statutu Spółki zgodnie z 

propozycjami zawartymi w projektach uchwał. 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 907.018,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy osiemnaście 
złotych) i dzieli się na 9.070.180 (dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na 
następujące serie: 
a) 1.000.000 (milion) akcji serii A, 
b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt)akcji serii B, 
c)297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt)akcji serii C, 
d)495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)akcji serii E, 
e)250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy)akcji serii F, 
f)200.000 (dwieście tysięcy)akcji serii G, 
g)500.000 (pięćset tysięcy)akcji serii H, 
h)1.500.000 (milion pięćset tysięcy)akcji serii I, 
i)297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset)akcji serii J." 
 
Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 943.434,70 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy 
tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.016.434,60 zł (słownie: 
jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 
nie mniej niż 9.434.347 (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta 
czterdzieści siedem) i nie więcej niż 10.164.346 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery 
tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 
Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie: 
a) 1.000.000 (milion) akcji serii A; 
b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii B; 
c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C; 
d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii D; 
e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii E; 
f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F; 
g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G; 
h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H; 
i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I; 
j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J; 
k) nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M.” 
 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych […]. 



 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

- Marek Orłowski – Prezes Zarządu 

- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu 

 


