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Temat

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmian Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem  
z dnia 21.06.2013 roku, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z 6.346.936,00 zł na 
11.346.936,00 zł. Zmianie ulega liczba akcji wszystkich serii  z 6346936 akcji  na 11346936 akcji. 
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wynosi 14.346.936 głosów. 

Jednoczenie postanowieniem  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.06.2013 zarejestrowano zmianę  treści statutu Spółki. 
Zmianie uległa treść § 8 ust.1 i ust.2. w następujący sposób:

Przed zarejestrowaniem zmiany było:
                                                                                                “§8.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.346.936,00 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset 
trzydzieści sześć) złotych. Kapitał zakładowy w kwocie 6.346.936,00 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć 
tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych pokryty w związku z przekształceniem formy prawnej Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego „TARCZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w TARCZYŃSKI Spółka 
Akcyjna, z kapitałów własnych spółki przekształcanej.
2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.346.936 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset 
trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
1)3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
o numerach od numeru A 0.000.001 do numeru A 3.000.000,
2)1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o numerach od numeru B 0.000.001 do numeru B 1.346.936,
3)2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 0.000.001 do numeru C 
2.000.000.”

Po zarejestrowaniu zmiany jest:
                                                                                               “§8.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.346.936,00 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy 
dziewięćset trzydzieści sześć) złotych, z tym że w kwocie 6.346.936,00 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć 
tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych pokryty w związku z przekształceniem formy prawnej Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego „TARCZYŃSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w TARCZYŃSKI Spółka 
Akcyjna, z kapitałów własnych spółki przekształcanej.
2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy 
dziewięćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
1)3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do 
numeru A 3.000.000,
2)1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o numerach od numeru B 0.000.001 do numeru B 1.346.936,
3)2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 0.000.001 do numeru C 
2.000.000,

4)5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru F 0.000.001 do numeru F 
5.000.000.”

Podstawa prawna: 
§ 5 ust.1 pkt.9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z 19 lutego 2009r. 
(Dz.U.Nr 33,poz.259)
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