
 

 

 

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000292586, NIP 778-102-88-46, REGON 630520677, wysokość kapitału zakładowego w wysokości 

130.294.408,50 zł. 

 

address: FIGENE Capital S.A. 

 ul. Nowogrodzka 6a lok. 35 

 00-513 Warszawa 

office: +48 61 665 78 00 
e-mail: biuro@figene.pl 

 www.figene.pl 

Raport bieżący nr 29/2019 

Data sporządzenia: 2019-10-07 

  

Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Informacja o objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego 

 

Podstawa Prawna: 

§3 ust. 1 pkt 3 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. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że 

na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 

roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek 

zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników i 

współpracowników Spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem 

prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji oraz zmiany Statutu Spółki, dnia 07 października 

2019 r. uprawnieni  z warrantów subskrypcyjnych serii B1 wykonali prawa z tych warrantów i objęli 

w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego 6.000.000 akcji na okaziciela serii K, tj.:  

a) Pan Janusz Petrykowski – Prezes Zarządu FIGENE CAPITAL S.A. - w zamian za 

3.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B1 objął 3.000.000 akcji na okaziciela nowej 

emisji K, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję, 

b) Pan Przemysław Morysiak – Wiceprezes Zarządu FIGENE CAPITAL S.A. - w zamian za 

3.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B1 objął 3.000.000 akcji na okaziciela nowej 

emisji K, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. 

  

Szczegółowe warunki wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B1 określa  Uchwała 
nr 11 NWZA z dnia 31 lipca 2019 r., której treść została opublikowana przez Emitenta raportem 
bieżącym nr 21/2019 opublikowanym w dniu 31 lipca 2019 r. 
 
Ponadto, w dniu 07 października 2019 r., w związku z pełnym opłaceniem łącznie 6.000.000 
akcji na okaziciela serii K, doszło do wydania dokumentów tych akcji wyżej wymienionym 
Uprawnionym.  
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Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji zwykłych na okaziciela serii K został podwyższony o 
600.000,00 zł i wynosi 130.294.408,50 zł oraz dzieli się na 1.302.944.085 akcji o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 1.306.644.085 głosów na walnym zgromadzeniu.  
 
Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji zwykłych na okaziciela serii K wygląda 
następująco: 
- 3.700.000 akcji serii A imienne uprzywilejowanych 2x co do głosu 
- 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B                      
- 1.275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C                   
- 39.378.928 akcji zwykłych na okaziciela serii D                 
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E                        
- 85.455.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1                  
- 40.000.000 akcji imiennych serii F2                 
- 60.012.350 akcji zwykłych na okaziciela serii F3                 
- 120.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F4               
- 180.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F5    
- 480.000.000 akcji zwykłych na okaziciela seria F6               
- 42.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F7                 
- 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F8                 
- 60.000.000 akcji imiennych serii F9                 
- 15.062.807 akcji zwykłych na okaziciela serii G                 
- 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 
- 84.600.000 akcji imiennych serii H2           
- 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I 
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K                 
 
W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu 
rejestrowego wykaz akcji wydanych akcjonariuszom, celem ujawnienia w rejestrze zmiany 
wysokości kapitału zakładowego Spółki. 
 
 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2019-10-07 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2019-10-07 Przemysław Morysiak Wiceprezes Zarządu Przemysław Morysiak 
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