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Treść raportu:

Zarząd spółki Atal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu 
Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydane w dniu 23 
czerwca 2015 roku, którym Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
161.073.050,00-zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) do 
kwoty 193.573.050,00-zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt 
złotych). 
Kapitał zakładowy spółki po zarejestrowaniu powyższej zmiany wynosi 193.573.050,00-zł (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 38.714.610 
(słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji o wartości 
nominalnej 5,00-zł (słownie: pięć złotych) każda, na co składa się:
1. 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A; uprzywilejowanych w taki sposób, że na Walnym 
Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów,
2. 13.604.600 (słownie: trzynaście milionów sześćset cztery tysiące sześćset ) akcji serii B;
3. 17.110.000 (słownie: siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy) akcji serii C;
4. 10 (słownie: dziesięć) akcji serii D;
5. 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E.
Zarząd informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu 
zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 40.214.610 (słownie: czterdzieści milionów dwieście czternaście 
tysięcy sześćset dziesięć) głosów.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że postanowieniem z dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w 
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany § 3 ust. 1 
statutu Spółki („Statut”). Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, że w postanowieniu Sądu Rejonowego w 
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wystąpiła oczywista omyłka pisarska 
dotycząca daty podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu – prawidłowa 
data to 15.12.2014r. O sprostowaniu oczywistej omyłki Zarząd poinformuje w odrębnych raportach.
Zmiana Statutu polegała na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 1 statutu Spółki
„§ 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 161.073.050,00-zł zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów 
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 32.214.610 (słownie: trzydzieści dwa miliony 
dwieście czternaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 5,00-zł (słownie: pięć złotych) każda, w 
tym:
a) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 
01500000;
b) 13.604.600 (słownie: trzynaście milionów sześćset cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B o 
numerach od 01500001 do 15104600;
c) 17.110.000 (słownie: siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 
15104601 do 32214600;
d) 10 (słownie: dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 32214601 do 32214610.
nowym, następującym brzmieniem:
„§ 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193.573.050,00-zł zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset 
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 38.714.610 (słownie: trzydzieści osiem milionów 
siedemset czternaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 5,00-zł (słownie: pięć złotych) każda, 
w tym:
a) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A;
b) 13.604.600 (słownie: trzynaście milionów sześćset cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B;
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c) 17.110.000 (słownie: siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
d) 10 (słownie: dziesięć) akcji na okaziciela serii D;
e) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E.
Zarząd Spółki, w związku z przyjęciem nowego tekstu jednolitego Statutu obejmującego powyższe zapisy, 
przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu.
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