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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. powziął 
informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 
okaziciela serii F oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, przy czym do dnia podania niniejszej informacji do 
wiadomości publicznej Spółka nie otrzymała stosownego postanowienia ww. Sądu, zaś wiadomość tą Zarząd 
powziął w wyniku zapoznania się z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 
pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W wyniku powyższej rejestracji, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 847 818,15 złotych i dzieli się na   
28 260 605 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 złotych każda, w tym 23 450 726 akcji zwykłych 
na okaziciela serii A, 529 548 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1 739 478 akcji zwykłych na okaziciela serii D,     
2 540 853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany 
wysokości kapitału zakładowego wynosi 28 260 605 głosów.

W wyniku rejestracji zmianie uległy również postanowienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału 
zakładowego, wobec czego art. 3 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 
dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset 
dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: 
1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych 
na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 
2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  
o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 
3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.”

otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 847.818,18 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy 
osiemset osiemnaście złotych i osiemnaście groszy) i nie więcej niż 1.147.818,15 zł (słownie: jeden milion sto 
czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na nie mniej niż 
28.260.606 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześć) i nie więcej niż 
38.260.605 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji, o wartości 
nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:
1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych 
na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
2) 529.548  (pięćset  dwadzieścia  dziewięć  tysięcy pięćset  czterdzieści  osiem)  akcji  zwykłych  na okaziciela 
serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E,    
o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
5) 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, 
o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda;
przy czym na podstawie złożonego w dniu 10 kwietnia 2017 roku przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu 
kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F wysokość kapitału 
zakładowego Spółki została określona na kwotę 847.818,15 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy 
osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy), przy czym tak określona kwota kapitału zakładowego nie 
obejmuje wartości dokonanego na podstawie uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 
12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie 
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12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie 
i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia 
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, zmienioną następnie uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez emisję opisanych w punkcie 4) powyżej nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 10.000.000 
(dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”
Informację o dacie zarejestrowania przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 
Zarząd Spółki przekaże osobnym raportem bieżącym po otrzymaniu stosownego postanowienia Sądu 
rejestrowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
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