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Raport bieżący ESPI  

 

Spółka:   Digitree Group S.A. 
Numer:    26/2021 
Data:    23-07-2021 
    
 

Tytuł:  Rejestracja Zmian Statutu Spółki  

Zgodnie z § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Digitree Group spółka akcyjna z siedzibą w Rybniku 
("Emitent", "Spółka") informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym, drogą elektroniczną, 
odpisu aktualnego KRS Spółki, powziął informację, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
X Wydział Gospodarczy, zarejestrował zmiany w Statucie Emitenta. 

Zmiany zostały dokonane na mocy uchwały numer 312 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 
czerwca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki - uchylenie § 6a statutu Spółki dotyczącego 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Zmiana polega na uchyleniu dotychczas obowiązującego § 6a Statutu, o następującym brzmieniu: 

"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12.018,30 zł 
(dwanaście tysięcy osiemnaście złotych 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 120 183 (stu dwudziestu 
tysięcy stu osiemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 
000.120.183 o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja i o łącznej wartości 
nominalnej nie większej niż 12 018,30 zł (dwanaście tysięcy osiemnaście złotych 30/100) w celu 
przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych 
na podstawie Uchwały nr 228 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21.06.2018 roku." 

Ponadto na mocy uchwały numer nr 314 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2021 r. w 
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji 
warrantów serii B i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania 
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, dokonano zmiany 
Statutu Spółki, polegającej na dodaniu do Statutu Spółki § 6a o następującym brzmieniu: 

"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11 683,10 zł 
(słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100), poprzez emisję nie więcej niż 
116 831 (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii 
F o numerach od 0.000.001 do 000.116.831 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda akcja i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11 683,10 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom 
warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 314 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z 24.06.2021 r." 

W związku z zarejestrowaniem zmiany statutu Spółki, dotyczącej kapitału zakładowego Spółki 
(warunkowego podwyższenia), dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna 
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liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów nie ulegają zmianie. W związku z 
powyższym oraz zgodnie z treścią § 6 Statutu Spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi 248.577,50 zł 
(słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt 
groszy) i dzieli się na 2.485.775 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset 
siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w 
tym: 

a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 
002.000.000; 

b) 215.500 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 
od 0.000.001 do 000.215.500; 

c) 31.741 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741; 

d) 44.310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
numerach od 0.000.001 do 000.044.310; 

e) 81.440 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 
E o numerach od 0.000.001 do 000.081.440; 

f) 112.784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela 
serii G o numerach od 0.000.001 do 000.112.784. 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje przyjęty tekst jednolity Statutu Spółki. 

 

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

Osoby reprezentujące spółkę:  

Rafał Zakrzewski – Prezes Zarządu 

Przemysław Marcol – Członek Zarządu 

 

 


