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RAPORT EBI NR 7 
Typ raportu: bieżący 
Numer raportu: 7/2013 
Data dodania: 05-04-2013 r. 
Spółka: Wierzyciel S.A. 
 
Dotyczy: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta (split odwrotny) oraz 

zmian Statutu z tym związanych. 

 

 Zarząd Wierzyciel S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 04-04-2013 r. otrzymał 

postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany wartości nominalnej akcji z 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) na 1 zł (słownie: jeden złoty ) oraz zmian Statutu Emitenta z tym związanych w zakresie treści § 7 pkt 1 – 

zgodnie z Uchwałą nr 16 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2012r. 

Powyższe działania mają związek z procesem scalenia (split’u odwrotnego) akcji Emitenta w stosunku 10 do 1. 

W chwili obecnej Spółka jest na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia operacji 

scalenia akcji na rynku NewConnect przy współudziale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

 

Treść § 7 pkt 1 Statutu przed zmianami: 

„§ 7. 

1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 
00/100) i dzieli się na 75.311.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy) akcji w tym:
  
a) 20.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda o numerach od 1 do 20.000.000,  
b) 6.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od 1 do 6.500.000,  
c) 10.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od 1 do 10.000.000,  
d) 11.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od 1 do 11.500.000, 
e) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

o numerach od 1 do 23.000.000, 
f) 3.311.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 

od 1 do 3.311.000, 
g) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 

od 1 do 1.000.000.” 
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Treść § 7 pkt 1 Statutu po zmianach: 

 

„§ 7. 

1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 
00/100) i dzieli się na 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji w tym:  
a) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda 

o numerach od 1 do 2.000.000,  
b) 650.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach 

od 1 do 650.000,  
c) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach 

od 1 do 1.000.000,  
d) 1.150.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach 

od 1 do 1.150.000, 
e) 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach 

od 1 do 2.300.000, 
f) 331.100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach 

od 1 do 331.100, 
g) 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach 

od 1 do 100.000.” 
 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu 

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu 


