
Rejestracja przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E 

 

 

Zarząd TESGAS S.A. informuje, Ŝe w dniu 06 sierpnia 2010 r. powziął wiadomość o rejestracji 

podwyŜszenia kapitału, w wyniku emisji 4.000.000 akcji serii E. Rejestracja podwyŜszenia 

nastąpiła w dniu 04 sierpnia 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

sygnatura akt PO.VIII NS-REJ.KRS/19109/10/357. W wyniku emisji nastąpiło zwiększenie kapitału 

zakładowego z kwoty 7.050.000 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy) zł do kwoty 

11.050.000 (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) zł.  

 

W chwili obecnej na kapitał zakładowy TESGAS S.A. w kwocie 11.050.000 (słownie: jedenaście 

milionów pięćdziesiąt tysięcy) zł składa się 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 750.000 (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 

zł kaŜda, 1.300.000 (słownie: milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. 

 

Łączna liczba głosów z akcji wynosi 16.050.000 (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt 

tysięcy), z czego:  

• na akcje uprzywilejowane serii A przypada 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) 

głosów co stanowi 62,31% ogólnej liczby głosów,  

• na akcje zwykłe serii B przypada 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 

głosów co stanowi 4,67% ogólnej liczby głosów,  

• na akcje zwykłe serii D przypada 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) 

głosów, co stanowi  8,10% ogólnej liczby głosów, 

• na akcje zwykłe serii E przypada 4.000.000 (słownie: cztery miliony) głosów, co 

stanowi 24,92% ogólnej liczby głosów. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 

259)  

 

 


