Raport bieżący nr 23/2005
Temat: Podjęcie przez Zarząd Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2005 Zarządu z dnia 10 stycznia 2005 r.
Data sporządzenia: 2005-06-24

Treść raportu:
Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna, informuje że w wykonaniu Uchwał Nr 20/2004 i 21/2004 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 sierpnia 2004 r. przed notariuszem Stanisławem Radykiem podjął w dniu 23 czerwca 2005 r. w formie aktu notarialnego następującą Uchwałę:  

Uchwała nr  14/2005
Zarządu Spółki działającej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych Sanwil w Przemyślu Spółka Akcyjna  z siedzibą w Przemyślu
z dnia 23 czerwca 2005 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2005 Zarządu z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie upoważnienia art. 9 ust. 2 – 4 Statutu Spółki oraz art. 446 § 1 oraz art. 447 § 1 zd. 2 w zw. z art. 431 § 1 oraz 432 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki uchwala, co następuje:   

§ 1
1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji publicznej otwartej, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 5.011.725,00 (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych do kwoty nie niższej niż 6.261.725,00 (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć)  złotych i nie wyższej niż 8.767.955,70 (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 70/100) złotych, to jest o kwotę co najmniej 1.250.000,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych ale nie więcej niż 3.756.230,70 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści 70/100) złotych.  
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji co najmniej 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) ale nie więcej niż 75.124.614 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset czternaście) sztuk akcji serii C.  
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami na okaziciela.  
4. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,05 zł (słownie: pięć groszy).  
5. Cena emisyjna akcji serii C ustalona zostanie przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. Przedmiotowa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie komunikatu bieżącego zgodnie z art. 81 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 2002 r. Nr 49 poz. 447, ze zm.), nie później niż przed otwarciem Publicznej Subskrypcji.  
6. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.  
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).  
8. Celem emisji akcji serii C w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych między innymi na realizację planów inwestycyjnych, w tym na akwizycję. Wyłączenie prawa poboru przedmiotowej emisji akcji umożliwi objęcie akcji nowym inwestorom, w tym instytucjom finansowym, co w konsekwencji wpłynie na rozproszenie własności akcji spółki i zapewni odpowiednią płynność transakcji giełdowych.
9. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za 2005 r.   

§ 2
Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. Przedmiotowa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym lub w trybie komunikatu bieżącego zgodnie z art. 81 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 2002 r. Nr 49 poz. 447, ze zm.), nie później niż przed otwarciem Publicznej Subskrypcji.   

§ 3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: 
 I. 
§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „§ 9.1. Kapitał zakładowy wynosi 5.011.725,00 (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 00/100) i dzieli się na 100.234.500 (słownie: sto milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach: a) Seria A obejmująca 95.944.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0.05 zł (słownie: pięć groszy) każda.  otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.261.725,00 (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 8.767.955,70 (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 70/100).i dzieli się na nie mniej niż 125.234.500 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset) i nie więcej niż 175.359.114 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach: 
a) Seria A obejmująca 95.944.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda 
b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda 
c) Seria C obejmująca nie mniej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) i nie więcej niż 75.124.614 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset czternaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”   

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 1/2005 Zarządu Spółki działającej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych Sanwil w Przemyślu Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.   

§ 5
1. Zarząd Spółki: 
1) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych; 
2) złoży do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.  
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).   

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 										

