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Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A. 

Temat: Proponowana zmiana w Statucie Adiuvo Investments S.A. 

 

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

 

Treść raportu:  

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Adiuvo Investments S.A. ("Spółka") przekazuje 

poniżej proponowaną zmianę w Statucie Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach 5 punktu 

porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 22 września 

2016 roku.  

Proponuje się, aby dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 

„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.” 
 
otrzymał nowe następujące brzmienie: 

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. 
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