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Treść raportu: 
 
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 
38/2016 z dnia 30.12.2016 r. i raportu bieżącego nr 1/2017 dnia 09.01.2017 r. informuje, że Spółka 
wydała Osobie Uprawnionej jeden odcinek zbiorowy obejmujący łącznie 8.350.915 akcji serii E. 
Stąd zgodnie z art.  452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o 
warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, to jest o sumę 5.010.549,00 zł oraz powstały 
prawa z akcji serii E. 
Przed podwyższeniem kapitału akcjami serii E kapitał zakładowy Spółki wynosił 5.011.725,00 złotych 
(słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzielił się na 8.352.875 
(słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o 
wartości nominalnej 0,60 złote (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcje, serii D, stanowiących 
łącznie 8.352.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
Po podwyższeniu kapitału kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.022.274,00 zł (słownie: dziesięć 
milionów dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 16.703.790 
(słownie: szesnaście milionów siedemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji w tym: 

a)   8.352.875 akcji serii D o wartości nominalnej 0,60 zł każda, 
b)   8.350.915 akcji serii E o wartości nominalnej 0,60 zł każda, 

stanowiących łącznie (po zapisie akcji serii E) 16.703.790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Emisja akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne serii D została przeprowadzona z w ramach 
warunkowego podwyższenia kapitału Spółki, zgodnie z uchwałą Nr 4/V/2016 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 19 maja 2016 roku w 
sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/2013 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w 
Lublinie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 
D oraz  zmiany statutu Spółki oraz  wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji 
akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie  uchwałą  Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 
z dnia 1 października 2014 r.,  uchwałą  Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 
r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r. 
 
W związku z emisją akcji serii E, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego 
o dokonanie zmian. 
 


