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Treść raportu:

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 16 sierpnia
2021 r. zgodnie z decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] 36.570 akcji serii E zostało
zapisanych na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu
motywacyjnego Spółki, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na
odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 365,70 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.515,71 zł dzieli się na 13.951.571 akcji o wartości
nominalnej 0,01 zł każda, w tym 13.600.000 akcji serii A oraz 351.571 akcji serii E. Wysokość warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu ww. akcji wynosi 84,29 zł.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 13.951.571.
Spółka poinformuje o dopuszczenie ww. 36.570 akcji serii E do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie SA w raporcie bieżącym.

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

Biotec hnologia

(skróc ona nazwa emitenta)
02-089

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejsc owość)

Żwirki i Wigury

101
(ulica)

(numer)

+48 22 552 67 24

nd
(telefon)

(fax)

c ontac t@onc oarendi.c om

www.onc oarendi.com

(e-mail)

(www)

7282789248

101380757
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2021-08-16

Marc in Szumowski

Prezes Zarządu

Marc in Szumowski

Komisja Nadzoru Finansowego

1

