
 
Komunikat nr 43/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
 
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd AWBUD S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) wydane 
dnia 26 sierpnia 2014 r., na mocy którego Sąd w dniu 26 sierpnia 2014 r. dokonał rejestracji 
zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian Statutu Emitenta dokonanych 
uchwałą nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 sierpnia 2014 
r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia (wyrównania) 
poniesionej straty oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
 
Po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany 
Statutu Emitenta: 
1) kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia 

jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 
a) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A od numeru 000.000.1 (jeden) do 

numeru 0.650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy); 
b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii B od numeru 000.000.1 (jeden) do 

numeru 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy); 
c) 1.300.000 jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii C od numeru 000.000.1 (jeden) do 

numeru 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy);  
d) 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D od numeru 

000.000.1 (jeden) do numeru 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć 
tysięcy); 

e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii E od numeru 000.000.1 do 
numeru 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy);  

f) 4.421.157 (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt 
siedem) akcji serii F od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 4.421.157 (cztery 
miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem); 

g) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G od numeru 000.000.1  (jeden) do numeru 
5.000.000 (pięć milionów); 

h) 13.345.076 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt 
sześć)  akcji serii H od numeru 000.0001 (jeden) do numeru 13.345.076 (trzynaście 
milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć); 

i) 53.588.227 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 
dwadzieścia siedem) akcji serii I od numeru 000.0001 ( jeden) do numeru 53.588.227 
(pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia 
siedem). 

2) wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 5 (pięć) groszy; 
3) ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynikająca ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 82.429.460 głosów. 
 


