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Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego GPPI Spółka Akcyjna oraz 

zmian w statucie spółki 

Zarząd GPPI SA informuje, iż dnia 23 stycznia 2018 r. wpłynęło do spółki postanowienie 

wydane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 

na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.515.392,80 zł do kwoty 4.715.392,80 zł wynikający z 

emisji 2.000.000 akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały przez KLN Investments 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która objęła 2.000.000 sztuk akcji serii E, w cenie 0,10 zł za 

jedną akcję, to jest za łączną kwotę 200.000 zł. Sąd zarejestrował zmianę § 5 Statutu Spółki, 

który otrzymał następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.715.392,80 PLN (słownie złotych: cztery miliony 

siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na: 

a) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych 

dwukrotnie co do głosu serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset 

tysięcy), 

b) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 

(jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy), 

c) 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy), 

d) 39.378.928 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 

dziewięćset dwadzieścia osiem ) akcji zwykłych serii D o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 

(słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia osiem ), 

e) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach 

od 1 (jeden) do 2.000.000 (słownie: dwa miliony). 

2. Wartość nominalna akcji wynosi 10 groszy. 

3. W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub 

osobę prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w 

chwili nabycia tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, 

chyba że przed nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, 

wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie 

tych akcji z zachowaniem uprzywilejowania. 

4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. 

W wyżej wymienionym postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu dokonano rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

zmiany §17 ust.2 Statutu Spółki polegającej na nadaniu mu brzmienia „Do składania 

oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub 

jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu jest uprawniony 

do składania oświadczeń w imieniu Spółki samodzielnie.” 



Tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:§3 ust. 2 i §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect”. 

 


