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Raport bieżący nr 14/2019 
Data sporządzenia: 2019-06-14 
  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Informacja o zamianie akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela 
 

Podstawa Prawna: 

§3 ust. 1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje 

Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

 

Treść Raportu: 

Zarząd Spółki FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że działając na 

podstawie art. 334 § 2 Ksh, w związku z wnioskami złożonymi do Spółki przez uprawnionych do 

tej czynności Akcjonariuszy posiadających akcje serii F o dokonanie konwersji łącznie 

1.007.627.350 akcji zwykłych imiennych serii F na akacje zwykłe na okaziciela oraz mając na 

uwadze upoważnienie udzielone na mocy Uchwały Nr 10 NWZA Spółki z dnia 10.12.2018 r., 

postanowił w dniu dzisiejszym dokonać zamiany 1.007.627.350 akcji zwykłych imiennych serii F 

na akcje zwykłe na okaziciela serii F.  

Zamiana wyżej wymienionych akcji imiennych serii F, objętych w zamian za wkłady niepieniężne 

była możliwa w związku ze spełnieniem warunków zamiany imiennych akcji aportowych na akcje 

na okaziciela, wynikających z art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Pokrycie zamienionych 

akcji wkładami niepieniężnymi nastąpiło bowiem w 2018 roku, a sprawozdanie finansowe Spółki 

za ten rok obrotowy zostało zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 26 

kwietnia 2019 r. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że konwersja ta, poza zmianą charakteru akcji serii F, tj. 

ze zwykłych imiennych na zwykłe na okaziciela, nie ma wpływu na ilość i strukturę głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki.    

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2019-06-14 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2019-06-14 Przemysław Morysiak Wiceprezes Zarządu Przemysław Morysiak 
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