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Temat: Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta 

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

Treść raportu:  

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego zmian w statucie Spółki (o której Emitent powziął informację w dniu 16 

kwietnia 2013 r.), nastąpiła zmiana praw z 4 500 000 (słownie cztery miliony pięćset 

tysięcy) akcji serii A Spółki.  

Zmiana wynikała z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

6 marca 2013 r. „w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji imiennych 

serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A” o 

następującej treści: 

„Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek 

handlowych uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Akcje imienne serii A, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje 2 głosy na 

walnym zgromadzeniu, zamienia się na akcje zwykłe na okaziciela. 

Znosi się uprzywilejowanie akcji serii A. 

§ 2. 

W związku z treścią § 1. niniejszej uchwały zmienia się § 6. Statutu Spółki, który 

otrzymuje treść: 

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) 

złotych i dzieli się na 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt  tysięcy) akcji 

o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym: 

4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

o numerach od A 0000001 do A 4500000,  

500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 

do B 0500000,  

1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o numerach od C 0000001 do C 1650000.  

Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
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Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.  

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza 

w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.” 

 

Przed zmianą każda akcja imienna serii A uprzywilejowana co do głosu dawała prawo 

do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie każda akcja 

na okaziciela serii A daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

Zamianie na akcje na okaziciela uległy wszystkie akcje serii A w liczbie 4 500 000 

(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk. Wysokość kapitału zakładowego Spółki 

po dokonaniu zamiany wynosi 665 000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) zł, 

zaś ogólna liczba głosów wynosi 6 650 000 (słownie: sześć milionów sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy). 

 


