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Załącznik nr 1 do raportu bieżącego EBI nr 18/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku 

TREŚĆ DOTYCHCZASOWYCH I ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU 

• zmiana § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki: 

Dotychczasowa treść § 7 ust 1 i 2 statutu Spółki: 

„§ 7 Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 328.678,90 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset 

siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.286.789 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 

a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;  

b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;  

c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;  

d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;  

e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;  

f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;  

g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G. 

2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - Bioceltix spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości 

pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego.” 

 

                      Zmieniona treść § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki: 

„§ 7 Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy wynosi 342.732,50 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 

i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.427.325 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta 

dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w 

tym: 

a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A; 

b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B; 

c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C; 

d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D; 

e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E; 

f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F; 

g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G; 

h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I. 
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2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - Bioceltix spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości 

pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte 

przed podwyższeniem kapitału zakładowego.” 

 

 

______________________      ______________________ 
           Łukasz Bzdzion        Andrij Włach 
     Prezes Zarządu Spółki         Prokurent 
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