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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 16 
grudnia przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o której Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 31 października 2013r.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki Unibep S.A. wynosi 3 442 016,40   zł. (słownie trzy miliony 
czterysta czterdzieści dwa tysiące szesnaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 34 420 164 (słownie 
trzydzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 
złoty każda, w tym 27 227 184 (słownie dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto 
osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, 6 700 000 (słownie sześć milionów siedemset tysięcy) 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, 94 500 (słownie dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D oraz 398 480 (słownie trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany 
wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 34 420 164.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 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 państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 
dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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