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Numer  20/2016/ESPI 

 

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Tytuł: 

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego 

 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu 

Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 

16 maja 2016 roku w sprawie rejestracji zmian w kapitale zakładowym Spółki. 

 

Zgodnie z w/w postępowaniem sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 

kwotę 4.818,70 zł (cztery tysiące osiemset osiemnaście tysięcy złotych, 70/100), tj. z kwoty 561.465,30 zł 

(pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć, 30/100) do kwoty 566.284,00 zł (pięćset 

sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery). Łącznie 48.187 akcji serii D, o których wartość 

nominalną kapitał zakładowy został podwyższony, zostało objętych w ramach realizacji programu 

motywacyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku. 

Stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z 

dniem wydania wskazanych akcji akcjonariuszom Spółki, tj. z dniem 1.04.2016 r. 

 

W związku dokonaną rejestracją zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki, wynosi 566.284,- zł (słownie: pięćset 

sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) oraz dzieli się na 5.662.840 akcji, w tym: 

1. 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

2. 1.047.291 akcje zwykłych na okaziciela serii B,  

3. 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

4. 60.549 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

5. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

6. 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.  

 

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 5.662.840. 

 

Podstawa prawna: 

§5 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2055 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 

poz.1539) 

 

 

 

 

 

  

 


