Raport bieżący nr 6/2012 – Podwyższenie kapitału
zakładowego spółki zależnej i objęcie przez Spółkę
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie przez Spółkę
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych
Treść Raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”),
niniejszym informuje, że dnia 22 marca 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki zależnej pod firmą BSC Pharmacenter sp. z o.o. („Spółka Zależna”) podjęło uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej.
Zgodnie z wymienioną uchwałą kapitał zakładowy Spółki Zależnej zostanie - na mocy
dotychczasowych postanowień umowy spółki - podwyższony o kwotę 4.500.000 (słownie:
cztery miliony pięćset tysięcy) złotych, to jest z kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy)
złotych do kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, poprzez utworzenie 45.000
nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy.
Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Zależnej zostały objęte
przez Spółkę, jako jedynego wspólnika, który dnia 22 marca 2012 r. wniósł na ich pokrycie
wkład pieniężny w kwocie 110 (sto dziesięć) złotych za każdy udział, to jest łącznie za
wszystkie udziały wkład pieniężny w kwocie 4.950.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset
pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Nadwyżka ceny nominalnej nad ceną emisyjną zostanie
przekazana przez Spółkę Zależną na kapitał zapasowy.
Zmiana w kapitale zakładowym Spółki Zależnej będzie skuteczna z chwilą jej rejestracji w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka zawiadomi w
odrębnym raporcie.
Po rejestracji, o której mowa powyżej Spółce przysługiwać będzie 50.000 udziałów
reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej i uprawniających do 50.000
głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej.
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