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Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 28 sierpnia 2017 r. 
postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 21 sierpnia 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki. Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 
jeden 60/100) złotych i dzieli się na 13.771.229 (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy 
dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 
4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 
numerach od 0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 
0.000.001 do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 
0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 
2.700.000; 

f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na 
okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891 

g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o 
numerach od 000.001 do 327.886; 

h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o 
numerach od 000.001 do 327.886. 

Zmiana wysokości kapitału zakładowego jest związana z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego 
Spółki oraz emisją akcji serii G2 Spółki, o czym Spółka informowała w RB nr 19/2017 (zakończenie subskrypcji 
akcji serii G2), RB nr 31/2015 (rejestracja zmiany Statutu obejmująca m.in. warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki) oraz RB nr 22/2015 (uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita 
S.A.). 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 

Osoby reprezentujące spółkę:  

• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu  

• Tomasz Nocuń – Prokurent 

 

 


