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Raport bieżący numer: 26/2018                                                Wysogotowo, 18 grudnia 2018 r. 

 

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego PBG. 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Zarząd PBG S.A. 

(dalej „Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 17 

grudnia 2018 roku podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 215.268,40 zł (dwieście piętnaście 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję 10.763.420 

(dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych 

imiennych serii H. Podwyższenie kapitału odbyło się w oparciu o postanowienia Układu. 

W związku z powyższym, po dokonaniu wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy, na kapitał 

zakładowy Spółki składa się  815.093.642  akcji o łącznej wartości 16.301.872,84 zł. 

Jednocześnie, po w/w zmianie §9 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco: 

§ 9. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.301.872,84 zł (szesnaście milionów trzysta jeden 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych i osiemdziesiąt cztery groszy) i dzieli się na 

5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset 

tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści 

tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden 

milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji 

serii G, 787.925.810 (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia 

pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji serii H oraz 12.872.832 (dwanaście milionów 

osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa) akcji serii I. 

 

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału Zarząd Spółki publikuje w załączeniu jednolity 

tekst Statutu PBG S.A., aktualny od dnia 17 grudnia 2018 roku. 

  

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR oraz §5 pkt 1)  Rozporządzenia MF z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 
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