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Raport bieżący 44/2014 
 

          Data publikacji:      2014-12-09 
 

 
 

Zmiana struktury kapitału zakładowego w związku z wykonaniem praw z 

warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną   

 

 

Podstawa Prawna: 
 

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd Ferro S.A. informuje, że w związku z wykonaniem przez osobę uprawnioną prawa z 45 858 

warrantów subskrypcyjnych (raport bieżący nr 43/2014 z dnia 09 grudnia 2014r.) wyemitował i 

wydał 45 858 akcji zwykłych na okaziciela serii E w zamian za warranty subskrypcyjne serii A 

emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.  

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po wynosi 21 242 655 (dwadzieścia jeden milionów dwieście 

czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 21 242 655 (dwadzieścia 

jeden milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości 

nominalnej 1 (jeden)złotych każda. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę  21 242 655 

(dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji 

wynosi  21 242 655 głosów. 

 

Struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 

- 8.957.210 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii „A” co stanowi 42,17% kapitału zakładowego Spółki , co stanowi 42,17% 

ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.  

- 379.166 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii „B” co stanowi 1,78% kapitału zakładowego Spółki , co stanowi 1,78% ogólnej liczby 

głosów na WZ Spółki 

- 1.000.000 (jeden milion)akcji zwykłych na okaziciela serii C co stanowi 4,71% kapitału zakładowego 
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Spółki , co stanowi 4,71% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki 

- 10.479.166 (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) 

akcji zwykłych na okaziciela serii „D” co stanowi 49,33% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 

49,33% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki. 

- 202.113 (dwieście dwa tysiące sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” co stanowi 

0,95% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 0,95% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.  

- 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” co stanowi 1,06% 

kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 1,06% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: 

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust.1pkt.9 

 

 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis  

2014-12-09 Aneta Raczek Prezes  Zarządu  

2014-12-09 Artur Depta Wiceprezes  Zarządu  

 


