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Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31
października 2018 roku powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
związku z emisją nowych akcji serii E oraz zmianie Statutu Emitenta zgodnie z uchwałą nr 3/3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2018 r.
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o 2.549.650,00 zł poprzez emisję 12.748.250 akcji.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.099.300 zł i dzieli się na 25.496.500 akcji na okaziciela o
wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:
a) 2.550.000 akcji serii A,
b) 3.521.000 akcji serii B,
c) 2.427.250 akcji serii C,
d) 4.250.000 akcji serii D,
e) 12.748.250 akcji serii E.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 25.496.500.
Zgodnie z uchwałą nr 3/3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2018 r., zmiana §
4 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu następującego brzmienia:
„§ 4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 2.549.650,20 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) do 5.099.300,00 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy trzysta złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści
osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 25.496.500 (dwadzieścia pięć milionów czterysta
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)
każda, w tym:
1) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001 do 2550000;
2) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od 2550001 do 6071000;
3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach
od 6071001 do 8498250;
4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 8498251 do 12748250;
5) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy
dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii E o numerach od 12748251 do 25496500.”
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.
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