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RAPORT BIEŻĄCY  Nr 1/02

Data sporządzenia:
02.01.2002 rok

Nazwisko i imię osoby składającej podpis:
Elżbieta Świniarska – Dyrektor Ekonomiczny
Kontakt: tel. 081/7463165; fax 081/7463289

Tytuł informacji:
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółek: „Elpro” Sp. z o.o. oraz
„Stokrotka” Sp. z o.o.

Podstawa prawna informacji:
Art. 81 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, w związku z § 4 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998r w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Informacja:
Zarząd „Eldorado” S.A. informuje (w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 16), że w dniu 02
stycznia 2002 roku otrzymał informację, że:
- Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na

posiedzeniu niejawnym w dniu 31 grudnia 2001 roku zarejestrował zmianę kapitału
zakładowego „Elpro” Spółka z o.o. Na kapitał zakładowy Spółki po rejestracji składa się
22.826  udziałów, po 500 złotych każdy udział. Na każdy udział przypada 1 głos, łącznie
22.826 głosów.  Wartość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 11.413.000   złotych.
Struktura kapitału zakładowego po rejestracji nie uległa zmianie, udział „Eldorado” S.A. w
kapitale zakładowym spółki „Elpro” Sp. z o.o. nadal wynosi 100% oraz przysługuje jej 100%
głosów na walnym zgromadzeniu wspólników,

- Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31
grudnia 2001 roku zarejestrował zmianę kapitału zakładowego „Stokrotka” Spółka z o.o. Na
kapitał zakładowy Spółki po rejestracji składa się 36.432 udziałów  po 500  złotych każdy
udział. Na każdy udział przypada 1  głos, łącznie 36.432 głosy.  Wartość kapitału zakładowego
po rejestracji wynosi 18.216.000  złotych. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji nie
uległa zmianie, udział „Eldorado” S.A. w  kapitale zakładowym spółki „Stokrotka”  Sp. z o.o.
nadal wynosi 100% oraz przysługuje jej 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników.


