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Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Comperia.pl SA informuje, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), o podjęciu przez 

Zarząd w dniu 26 czerwca 2019 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii H w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia 

udzielonego w §16 Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 

349.122,50 zł o kwotę 2.056,30 zł, do kwoty 351.178,80 zł poprzez emisję 20.563 (dwadzieścia tysięcy 

pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje zostaną opłacane wkładem 

pieniężnym. Emisja akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje zostaną zaoferowane do 

objęcia uczestnikom programu motywacyjnego wdrożonego w Spółce. W dniu 18 czerwca 2019r. 

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru 20.563 (dwudziestu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na 

okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych po cenie 

emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1. Pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie, w związku z §5 pkt 9 oraz §14 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 

757).  

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Szymon Fiecek– Prezes Zarządu  

Wojciech Małek – Członek Zarządu 


