
Raport bieżący ESPI nr 14/2021  

 

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji serii E. 

 

Podstawa prawna: 

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

 

Treść raportu: 

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w 20 sierpnia 2021 r. powziął informację 

o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 

dniu 20 sierpnia 2021 r. rejestracji zmian Statutu Spółki i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.    

 

Zmianie uległ §5 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana Statutu Spółki dokonana została na podstawie: (i) Uchwały 

nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji pierwszej emisji (akcji serii A), akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E oraz 

praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., dematerializacji akcji pierwszej emisji (akcji serii A), akcji serii B, akcji serii C, akcji serii 

D, akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji pierwszej 

emisji (akcji serii A), akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie 

papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki (ii) oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 14 lipca 2021 

r. złożonego w trybie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości 

objętego kapitału zakładowego oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego.  

 

Treść zmienionego postanowienia Statutu, Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.  

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 165.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 

złotych) poprzez emisję 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o wartości 

nominalnej 0,02 zł każda. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta po rejestracji jego podwyższenia wynosi obecnie 1.100.600,00 zł (jeden milion 

sto tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 55.030.000 (pięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy) akcji 

o wartości nominalnej 0,02 zł każda, a struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się 

następująco: 

1) 33.605.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, 

2) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa 

grosze) każda, oraz 

3) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 

0,02 zł (dwa grosze) każda; oraz 

4) 1.105.000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda; oraz  

5) 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, 

o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 55.030.000.  



Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie 

bieżącym zostanie opublikowany niezwłocznie po jego przyjęciu.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim 

Załącznik:  

- Załącznik nr 1 – Zmiana Statutu  

 


