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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 r. powziął informację o 

wydaniu przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia 

w przedmiocie rejestracji z dniem 13 grudnia 2013 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta. 

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 12.362.000 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta 

sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 12.362.008,83 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt 

dwa tysiące osiem złotych 83/100), tj. o kwotę 8,83 zł. (słownie: osiem złotych 83/100), w związku z emisją 1 akcji 

zwykłej imiennej serii G. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na mocy Uchwały Nr 5/11/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie podziału 

ZPUE Holding sp. z o.o. (Raport bieżący nr 36/2013).

W efekcie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, struktura kapitału wygląda następująco: 500 000 

akcji na okaziciela serii A, 100 000 akcji imiennych serii A, 233 250 akcji na okaziciela serii B, 106 750 akcji na 

okaziciela serii C, 18 127 akcji na okaziciela serii D, 60 000 akcji na okaziciela serii E, 381 873 akcji na okaziciela 

serii F oraz 1 akcja imienna serii G. Wartość nominalną każdej akcji stanowi kwota 8,83 zł. (słownie: osiem złotych 

83/100).
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. ze wszystkich 1.400.001 wyemitowanych akcji, po 

zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 1.800.001 głosów.
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