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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

OncoArendi Therapeutics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 116.700 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset złotych) 

do kwoty 136.700 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych).

Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu powyższej zmiany wynosi 136.700 zł (słownie: sto trzydzieści sześć 

tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 13.670.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt 

tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, na co składa się:

1)    1.360.000 akcji serii A;

2)    8.670.000 akcji serii B;

3)    340.000 akcji serii C;

4)    1.300.000 akcji serii D;

5)    2.000.000 akcji serii F.

Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu 

zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 13.670.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset 

siedemdziesiąt tysięcy) głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki o 

następującej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.700 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 

13.670.000 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden 

grosz) każda, w tym:

a)    1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o numerach od 

A1 do A1360000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy,

b)    8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii B pierwszej emisji o 

numerach od B1 do B8670000, z których 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten 

sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem B8500001 do B8670000 przyznaje się dwa głosy,

c)    340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii C drugiej emisji o numerach C000001 do 

C340000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii C przyznaje się dwa głosy,

d)    1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii D drugiej emisji o numerach D1 do 

D1300000,

e)    2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

Dotychczas § 4 ust. 1 statutu Spółki miał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.700,00 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset) i dzieli się na 11.670.000,00 

(jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden 

grosz) każda, z czego:     

a)    1.360.000 (milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o numerach od A1 do 

A1360000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy. 

b)    8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii B pierwszej emisji o 

numerach od B1 do B8670000, z których 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji jest uprzywilejowanych w ten 

sposób, że każdej akcji oznaczonej numerem od B8500001 do B8670000 przyznaje się dwa głosy. 

c)    340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii C drugiej emisji o numerach od C1 do 

C340000, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji serii C przyznaje się dwa głosy.

d)    1.300.000 (milion trzysta tysięcy) stanowią akcje zwykłe serii D drugiej emisji o numerach od D1 do 

D1.300.000”
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