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Treść: 

 

Zarząd VISTAL GDYNIA SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 roku wszedł w 

posiadanie informacji o dokonanym tego dnia przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, iż zarejestrowane zostało 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 4.210.000 akcji nieuprzywilejowanych serii B o 

wartości nominalnej 0,05 zł każda, z których to akcji przysługuje łącznie 4.210.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym łączna liczba akcji Spółki po ww. podwyższeniu wynosi 

14.210.000 (z czego 10.000.000 to akcje nieuprzywilejowane serii A, a 4.210.000 to akcje 

nieuprzywilejowane serii B), ogólna liczna głosów z nich wynikająca to 14.210.000, a wysokość 

kapitału zakładowego Spółki równa jest 710 500 zł.  

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału 

zakładowego Sąd dokonał również rejestracji zmian § 7 ust. 1-2 oraz § 8 ust. 1–2 Statutu Spółki. 

 

Poprzednie brzmienie ww. zapisów Statutu: 

 

§ 7 ust. 1 -2: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji o nominalnej wartości 

0,05 (pięć ) groszy każda.” 

 

§ 8 ust. 1 -2: 

1. Kapitał zakładowy tworzą akcje zwykłe na okaziciela serii A w łącznej liczbie 10.000.000,- 

(dziesięć milionów) akcji o numerach od 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów). 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki VISTAL Sp. z o.o.” 

 

Aktualne brzmienie przedmiotowych zapisów Statutu: 

 

§ 7 ust. 1 -2: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.500,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy pięćset) złotych.  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 14.210.000 (czternaście milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji 

o nominalnej wartości 0,05 (pięć) groszy każda.” 

 

§ 8 ust. 1 -2: 

„1. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych 

numerami od 00000001 (jeden) do 10000000 (dziesięć milionów), oraz 

b) 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B 

oznaczonych numerami od 00000001 (jeden) do 4210000 (cztery miliony dwieście tysięcy). 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki VISTAL Sp. z o.o. Akcje 

serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B.” 

 

 

 

 


