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RAPORT BIEŻĄCY NR:  

41/2019    

DATA SPORZĄDZENIA:  

2019-06-06       

SKRÓCONA NAZWA EMITENTA: 

Awbud S.A. 

TEMAT:  

Dookreślenie przez Zarząd wysokości kapitału zakładowego Spółki 

PODSTAWA PRAWNA:  

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") 

TREŚĆ RAPORTU:          

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, raportu 

bieżącego nr 31/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 7 

maja 2019 roku, a także do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Zarząd 

spółki pod firmą Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że 

w dniu dzisiejszym, w związku z objęciem w dniu 31 maja 2019 roku 16.900.000 akcji 

zwykłych imiennych Spółki serii B1 („Akcje Serii B1”) oraz wniesieniem przez Murapol Real 

Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („MurapolRE”) wymaganego wkładu pieniężnego na 

pokrycie Akcji Serii B1, działając na podstawie artykułu 431 § 7 w związku z artykułem 310 § 

2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając upoważnienie zawarte w § 3 uchwały nr 

22/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 

sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 14.000.000,00 zł 

poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach 

subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz 

(iii) zmiany Statutu Spółki („Uchwała WZ”) złożył (w formie aktu notarialnego) oświadczenie 

o wysokości objętego kapitału zakładowego, zgodnie z którym kapitał zakładowy Spółki 

zostaje podwyższony o kwotę 8.450.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), zaś § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.571.473,00 zł (dwanaście milionów pięćset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:  

a) 8.242.946 (osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści 

sześć) akcji zwykłych serii A1, o numerach od 00.000.001 do 8.242.946, oraz 

b) 16.900.000 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych 

serii B1, o numerach od 00.000.001 do 16.900.000.”. 

 

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, iż emisja Akcji Serii B1 oraz wynikające z niej 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staną się skuteczne z chwilą dokonania 

odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  


