
 

 
 

 

 

Raport bieżący nr 8/2013 
 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.  

 

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 

29 października 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o wydaniu w dniu 29 października 2013 roku 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego postanowienia dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji 3.018.876 akcji serii C.  

Na dzień dzisiejszy wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.528.313,75 PLN i dzieli się na 

18.113.225 akcji uprawniających do 18.113.225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

O zakończeniu oferty publicznej akcji serii C Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 

28 października 2013 roku. 

Jednocześnie postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 października 2013 roku zarejestrowano 

zmianę treści statutu Spółki. Zmianie uległa treść art. 9 ust.1 i 2 w następujący sposób: 

Przed zarejestrowaniem zmiany było: 

Artykuł 9 

9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.773.594,75zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt trzy 

tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 15.094.379 

(piętnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A i serii 

B o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. 

  

9.2 Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym:  

1) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o numerach 

od nr A 00000000001 do nr A 00011440000 jest akcjami na okaziciela serii A,  

2) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć akcji) 

o numerach od nr B 0000000001 do nr B 0003654379 jest akcjami na okaziciela serii B. 

 

Po zarejestrowaniu zmiany jest:  

Artykuł 9 

9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.528.313,75 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy 

trzysta trzynaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 18.113.255 (osiemnaście milionów 

sto trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, serii B i akcji serii C o wartości 

nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. 

  

9.2 Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym:  

1) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o numerach 

od nr A 00000000001 do nr A 00011440000 jest akcjami na okaziciela serii A,  

2) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji 

o numerach od nr B 0000000001 do nr B 0003654379 jest akcjami na okaziciela serii B, 

3) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji o numerach 

od nr C 0000000001 do nr C 0003018876 jest akcjami na okaziciela serii C 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 



 

 
 

 

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim  


