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Raport bieżący nr 13/2022 
Data sporządzenia: 2022-05-27 

  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Złożenie wniosku do KDPW o dokonanie scalenia akcji   
 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 

 

Treść Raportu: 

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do 
raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 25 maja 2022 r. informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. Spółka 
złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o dokonanie w dniu 
15 czerwca 2022 r. scalenia wszystkich akcji Spółki w stosunku 10:1.  

W wyniku scalenia liczba wszystkich akcji Emitenta ulegnie zmianie poprzez zmniejszenie z liczby 
2.131.421.310 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja do 213.142.131 o wartości nominalnej 
1,00 zł każda akcja.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem scalenie ma nastąpić 15 czerwca 2022 r., natomiast dniem 
referencyjnym będzie 08 czerwca 2022 r. Dzień referencyjny to dzień, na który ustala się stany 
własności akcji podlegających scaleniu oraz wylicza niedobory scaleniowe. 

Zarząd Emitenta przypomina, że w dniu 25 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
zwróciło się z prośbą do Akcjonariuszy o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki na 
rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych w ten sposób, aby w 
wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub 
wielokrotność liczby 10. Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z 
uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany (10:1) ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji 
Spółki do skutku. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw 
akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza ADVANCED COMPANY LIMITED, który na 
podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz 
akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych 
niedoborów, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

W związku z powyższym, Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich Akcjonariuszy o 
dostosowanie liczby akcji przed rozpoczęciem okresu zawieszenia obrotu, tj. do dnia 
03 czerwca 2022 r., według instrukcji wskazanej powyżej, aby uniknąć sytuacji, w której liczba 
niedoborów scaleniowych przewyższy liczbę akcji zadeklarowanych przez Akcjonariusza, co 
wówczas oznaczałoby, że scalenie akcji nie dojdzie do skutku. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  
2022-05-27 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  
2022-05-27 Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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