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Raport Bieżący
Spółka:

Ruch Chorzów Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Numer:

5/2018

Data:

2018-04-21 18:51:23

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "W"

Treść:
Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 20 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Emitenta, na którym to podjęto Uchwałę Zarządu nr 1 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii "W" z wyłączeniem prawa
poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy. Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki został objęty Aktem Notarialnym
Repertorium A numer 2112/2018, sporządzonym przez notariusz Danutę Bańczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy Wolności
nr 16/4. Na mocy niniejszej Uchwały kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 30.876.695,00 zł (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt
sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 32.876.695,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), czyli o kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w drodze utworzenia 2.000.000 (dwa miliony) nowych akcji
na okaziciela serii "W", o numerach od W 0000001 do W 2000000, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i po cenie emisyjnej 1,00
zł (jeden złoty) każda akcja.

Emisja akcji serii "W" została skierowana do Miasta Chorzów - Miasta na prawach powiatu, z którym ostatecznie zawarto umowę objęcia akcji w dniu
20 kwietnia 2018 r.

Zarząd Emitenta informuje,iż dnia 20.04.2018 r. wpłynął do biura podawczego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy - KRS wniosek KRS-Z3 o zmianę danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii „W”, zatem po otrzymaniu stosownych postanowień sądu rejestrowego, w
osobnym raporcie, poinformuje o skutecznym zarejestrowaniu podwyższeń kapitału zakładowego i zmianach w statucie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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