Raport bieżący nr 11/2011
Data sporządzenia: 6 września 2011
Temat: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w związku z
emisją akcji serii B oraz zmiana Statutu w zakresie określenia wysokości i struktury kapitału
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu
2.09.2011 Emitent otrzymał odpis Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uwzględniający
rejestrację zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, która dokonana została w dniu 2
września 2011 r. w związku z emisją akcji serii B.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia przez Sąd kapitał zakładowy Emitenta wynosi 19 700 000 zł
(słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na:
1. 16 000 000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
1zł (słownie: jeden złoty) każda,
2. 3 700 000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ogólna liczba
głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego P.R.E.S.C.O GROUP S.A. wynosi 19 700 000.

Ponadto Emitent informuje, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego przez ww.
Sąd, zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.000.000,00 (szesnaście milionów) złotych i dzieli się na:

16.000.000 (szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach
od 1 (jeden) do 16.000.000 (szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden)
złoty każda akcja”.

Obecne brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.700.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów
siedemset tysięcy) oraz nie więcej niż 21.600.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset
tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych
numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości
nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
b) Nie mniej niż 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) i nie więcej niż 5.600.000
(słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych
numerach od 16.000.001 (szesnaście milionów jeden) do nie mniej niż 19.700.000
(dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) i nie więcej niż 21.600.000 (dwadzieścia jeden
milionów sześćset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.”

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 […].
Podpisy osób reprezentujących spółkę

