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Treść raportu: 
 
Zarząd Adiuvo Investments S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo 
Investments S.A. obradujące w dniu 25 stycznia 2018 r. dokonało zmiany Statutu Spółki w ten sposób, 
że dotychczasowy §6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 
 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.016.434,60 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta 
trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 10.164.346 (słownie: dziesięć milionów 
sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) 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) 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) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M.” 
 
otrzymał nowe następujące brzmienie: 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.016.434,70 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy 
czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.178.434,60 zł (słownie: jeden 
milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz 
dzieli się na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta 
czterdzieści siedem) i nie więcej niż 11.784.346 (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt 
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) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M.” 
(l) nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii N.” 
 
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 […]. 
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