
Numer 7/2013 

Tytuł:  

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki 

Treść: 

Zarząd Spółki Braster S.A.(Spółka) informuje, że w dniu 05.04.2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje 

serii C oraz rejestracji zmian Statutu Spółki. 

W wyniku zarejestrowania 30 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, kapitał zakładowy Spółki 

wzrósł o 3 000zł, z kwoty 247 229,10 zł do kwoty 250 229,10 zł i dzieli się na: 

1/ 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

2/ 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

3/ 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczy następujących paragrafów: 

 ‘’§ 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.229,10 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia 

dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na: 
- 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 
- 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda. 
2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w 

całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(spółki przekształcanej). Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”  
 

 Do Statutu Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu: 
 
‘’§ 7a 
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.833,70 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści 
trzy złote  i siedemdziesiąt  groszy)  i dzieli się na nie więcej niż 148 337 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta 
trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia 
akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia 
akcji serii D może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.” 
 

Podstawa Prawna:  

 § 4 ust. 2 pkt 2 oraz § 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". 
 

Załącznik: 

Tekst jednolity Statutu Spółki 

 

 

 


