
 
 

 

 

 

Raport bieżący EBI 
 

 

Numer:   9/2022 

Data 

sporządzenia 

 
1 czerwca 2022 roku 

Spółka  Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

   

Tytuł 
 Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany 

statutu 

   

Podstawa 

prawna: 

 §3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje 

bieżące I okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

   

Treść Raportu:  Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”) informuje, w dniu 31 maja 2022 roku działając na podstawie 

art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH”) oraz § 10a 

ust. 1-8 Statutu Spółki, pojął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach 

kapitału docelowego z kwoty 815.854,00 zł (osiemset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 

cztery złote i 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 920.494,70 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 70/100) i nie większej niż 967.161,40 zł (dziewięćset 

sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i 40/100), tj. o kwotę nie mniejszą 

niż 104.640,70 zł (sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych i 70/100) i nie większą niż 

151.307,40 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem złotych i 40/100) w drodze emisji nie 

mniej niż 1.046.407 (jednego miliona czterdziestu sześciu tysięcy i czterystu siedmiu) i nie 

więcej niż 1.513.074 (jednego miliona pięciuset trzynastu tysięcy siedemdziesięciu czterech) 

akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje 

Serii K”). Zarząd ustalił, że cena emisyjna jednej Akcji Serii K wynosi 6,00 zł (sześć złotych). 

 

W interesie Spółki, Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 

Akcji Serii K. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii K w całości nastąpiło na podstawie § 10a ust. 

7 Statutu GENOMTEC S.A. za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej. 

 

Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 

1 Kodeksu spółek handlowych) poprzez złożenie oferty objęcia wszystkich Akcji Serii K nie więcej 

niż 30 (trzydziestu) inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki i jej przyjęcie przez adresatów 

oferty. Akcje Serii K zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

 

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o którym 

mowa niniejszym raporcie, zmieniono dotychczasową treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu GENOMTEC 

S.A. w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu GENOMTEC S.A. otrzymał następujące brzmienie:  

 

„§ 7. Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 920.494,70 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 70/100) i nie więcej niż 967.161,40 zł (dziewięćset 



 
 

 

sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i 40/100) i dzieli się na nie mniej niż 

9.204.947 (dziewięć milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) i nie 

więcej niż 9.671.614 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 

czternaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda 

akcja.  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na  

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,  

h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,  

i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,  

j) nie mniej niż 1.046.407 i nie więcej niż 1.513.074 akcji zwykłych na okaziciela serii K.”  

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Michał Wachowski - Członek Zarządu 

 


