
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego  

Raport Bieżący Nr 40/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku 

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - 

informacje bieżące i okresowe 

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 
lipca 2018r. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia do podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego. 
Zarząd Spółki wyjaśnia, że Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w §5a Statutu Spółki, 
wynikającego z uchwały nr 19/05/2018  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA z 
dnia 30 maja 2018r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 31 maja 2018 roku. 
Spółka powzięła informacje o rejestracji zmiany Statutu w dniu 27 czerwca 2018 roku, o czym 
poinformowano raportem bieżącym nr 33/2018. 
Na mocy Uchwały z dnia 12 lipca 2018 roku Zarząd Archicom SA postanowił o podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty z kwoty 256.059.440,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych) do kwoty 
257.422.980,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia dwa 
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 1.363.540,00 zł (słownie: jeden milion 
trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych), w drodze emisji w ramach 
kapitału docelowego 136.354 (słownie: stu trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu 
czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć 
złotych) każda. 
 
Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję.   
 
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii G w całości. 
 
Treść uchwały Zarządu z dnia 12 lipca 2018r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
 
Podstawa prawna:  
Podstawa prawna: § 5 pkt 9) 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. 

 

 


