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Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („Spółka”) informuje, że w dniu 25.06.2020r. otrzymał
postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego o rejestracji w dniu 19.06.2020r. zmiany Statutu Spółki w zakresie §3a, przyjętej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 03.06.2020r. uchwałą nr 25 oraz tekstu jednolitego
Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 26 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W Statucie Spółki §3a otrzymał następujące brzmienie:
1/Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą
niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), poprzez jednokrotną lub
wielokrotne emisje nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości
nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda (kapitał docelowy).
2/ Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej
niniejszy kapitał docelowy.
3/ Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4/ O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest
upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
a/ ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji
w ramach oferty publicznej, w tym w trybie subskrypcji prywatnej, w tym m.in. ustalenia terminów
otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów (lub
podpisywania umów objęcia akcji) oraz dokonania przydziału akcji,
b/ zawierania umów o subemisję inwestycyjną,
zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
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usługową

lub
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c/ podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich
czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu
rejestrację i dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz
dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., a także do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub
zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
5/ Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6/ Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Tekst jednolity Statutu Spółki zamieszczony został na stronie:
https://atal.pl/dla-inwestorow/lad_korporacyjny/dokumenty_korporacyjne_spolki.html

