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Data sporządzenia:  2012-03-21 

Skrócona nazwa emitenta: GRUPA NOKAUT S.A. 

 

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu 

 

Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 marca 2012 r. otrzymał 

informację o dokonaniu 20 marca 2012 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS rejestracji zmian w Statucie Spółki. 

 

Niniejsza zmiana nastąpiła na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15 

czerwca 2011 roku. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 

oraz w związku z dokonaną rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 

B, wprowadzono następujące zmiany do Statutu Emitenta: 

 

§ 3 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 576 400,10 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 

czterysta i dziesięć 

setnych) i nie więcej niż 586 400,00 (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) złotych i dzieli się 

na: 

a) 5 764 000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

o numerach od numeru 1 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja; 

b) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja. 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii 

B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii B.” 

 

otrzymał brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 586.400,10 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 

czterysta i dziesięć setnych) i nie więcej niż 756.400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć 

tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na: 

a) 5 764 000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

o numerach od numeru 0000001 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja; 

b) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do 

numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

c) Nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru nie więcej niż 1700000, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 



 
 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii 

B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C.” 

 

Jednocześnie w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje aktualnie obowiązujący ustalony przez Radę 

Nadzorczą jednolity tekst Statutu Grupy Nokaut S.A. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 


