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Data sporządzenia: 2020-04-24 

 

Tytuł: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego  

 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

 

Treść:  

         

Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie _dalej jako: Spółka_ informuje, że w dniu 

24 kwietnia 2020 r. na podstawie §9 Statutu Spółki oraz art. 446 §1 i §3 podjął uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii E i ubiegania się o ich 

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

Zgodnie z podjętą uchwałą kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 113.100,00 zł 

_słownie: sto trzynaście tysięcy sto złotych_ do kwoty nie niższej niż 118.100,00 _słownie: sto 

osiemnaście tysięcy sto złotych_ zł i nie wyższej niż 123.100,00 zł _słownie: sto dwadzieścia trzy 

tysiące sto złotych_, tj. o kwotę nie niższą niż 5.000,00 zł _słownie: pięć tysięcy złotych_ i nie wyższą 

niż 10.000,00 zł _słownie: dziesięć tysięcy złotych_ w drodze emisji nie mniej niż 50.000 _słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy_ i nie więcej niż 100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii 

E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na kwotę 20,00 zł za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza 

wyraziła zgodę mocą Uchwały nr 02/04/2020. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji 

prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki oraz za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 

01/04/2020 dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali w całości pozbawieni prawa poboru serii E. 

Ma to na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę 

działalności oraz efektowanego rozwoju obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając Spółce 

niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. 
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