
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 25-05-2016 

Temat: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki 

 
Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie 
pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację 
o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, o kwotę 7.820.867,40 zł (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy ), tj. do kwoty 23.957.515,00 zł ( dwadzieścia trzy 
miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych ), w drodze emisji 78.208.674 
(siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do numeru C 78.208.674, o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.820.867,40 zł (siedem 
milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy). 
 
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.957.515,00 zł 
(dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych ) i składa 
się z 239.575.150 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto 
pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i dzieli 
się na: 
 
a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do A 139 575 150, 
 
b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 
dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 000 001 do B 21 791 326, 
 
c) 78.208.674 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) 
akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do C 78.208.674 
 
Jednocześnie wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian 
Statutu Spółki. Treść zarejestrowanego statutu została przekazana wraz z raportem bieżącym 
nr 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz znajduje się na stronie internetowej Spółki. 
 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące 

i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 


