
RAPORT BIEŻĄCY Nr 11/08 

 

Data sporządzenia: 

21.02.2008 

 

Temat: 
Podwyższenie kapitału zakładowego Emperia Holding SA w wyniku rejestracji przez sąd 

emisji akcji serii Ł i M. – korekta do raportu 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych,  w związku z § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych.  

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 11 z dnia 19 lutego 

wskutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podana została data postanowienia Sądu 

Rejonowego w Lublinie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego: 

 

Jest: 

12 lutego 2007 roku 

 

Powinno być 

12 lutego 2008 roku. 

 

  

Poprawna treść raportu jest następująca: 

 

 

Zarząd Emperia Holding SA (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2008 roku 

postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 12 lutego 2008  w sprawie rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

W wyniku rejestracji przez sąd emisji akcji serii Ł i M podwyższony został kapitał zakładowy 

Emperia o kwotę 222 532 PLN (w tym 140 388 akcji serii Ł o wartości nominalnej 1,00 

PLN/akcję i 82 144 akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 PLN/akcję) i wynosi obecnie 

14 992 732 PLN. Po rejestracji kapitał zakładowy Emperia składa się z 14 992 732 akcji 

dających 14 992 732 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Przed rejestracją kapitał zakładowy wynosił 14 770 200 PLN, na który składało się 14 770 

200 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN/akcję dających 14 770 200 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Akcje emisji serii Ł i M wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego w celu nabycia 

udziałów w spółkach Maro Markety Sp. z o.o oraz Centrum Sp. z o.o.  (sposób emisji akcji w 

ramach kapitału docelowego reguluje art. 7a  Statutu Spółki Emperia Holding S.A.). 

W związku z rejestracją przez sąd zmian w kapitale własnym zmianie uległa struktura 

akcjonariatu Emperia. 

 


