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Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ardigen S.A.  

 
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. została podjęta 
uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ardigen S.A. z siedzibą w Krakowie ("Ardigen"), będącej 
podmiotem zależnym Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ardigen, w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru ("Uchwała"). Kapitał zakładowy Ardigen został podwyższony z kwoty 
182.332,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote) do kwoty 254.832,00 zł (dwieście 
pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote) to jest o kwotę 72.500,00 zł (siedemdziesiąt dwa 
tysiące pięćset złotych), poprzez emisję 72.500 zwykłych akcji imiennych serii E i F. 
 
Oferta objęcia akcji E w podwyższonym kapitale zakładowym Ardigen została skierowana do dotychczasowych 
akcjonariuszy lub podmiotów z nimi powiązanych, będących założycielami Ardigen, w tym do Spółki.  
 
W następstwie skierowanej oferty Spółka złożyła oświadczenie o objęciu 18.000 akcji serii E w podwyższonym 
kapitale zakładowym Ardigen. Akcje w Ardigen zostały objęte przez Spółkę po cenie emisyjnej 82,00 zł za jedną 
akcję oraz łączną cenę emisyjną 1.476.000 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).   
 
W wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Ardigen (po skutecznej rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy), udział Spółki w kapitale zakładowym Ardigen zmniejszy się z 61,73% 
do 51,23% (Spółka będzie posiadać 57,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ardigen wobec 
posiadanych obecnie 64,03%).  
 
Zmniejszenie udziału Spółki w kapitale zakładowym Ardigen jest wynikiem skierowania oferty objęcie 49.500 akcji 
serii F do prezesa Zarządu Ardigen. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ardigen postanowiło zmienić statut 
tej spółki, upoważniając Zarząd Ardigen do podwyższenia kapitału zakładowego Ardigen w ramach kapitału 
docelowego o kwotę nie wyższą niż 28.300 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych), co pozwoli na 
zaoferowanie akcji serii G pracownikom i współpracownikom Ardigen w ramach programu motywacyjnego 
 
Kapitał uzyskany w wyniku nowej emisji akcji serii E i F ma zostać przeznaczony na finansowanie prac badawczo-
rozwojowych (w szczególności na pokrycie wkładu własnego projektów grantowych) oraz jako kapitał obrotowy 
niezbędny Ardigen w związku z bardzo dynamicznym rozwojem usługowej części biznesu.  
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 
 
Osoby reprezentujące Spółkę:  
 
• Miłosz Gruca - Członek Zarządu  

• Tomasz Nocuń - Prokurent 

 


