
 

Raport bieżący nr 22/2018 

Data sporządzenia: 2018-12-07 

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.  

Temat: Sprostowanie przez Sąd wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Airway 

Medix S.A.    

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

 

Treść raportu:          

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018  dotyczącego wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian 

§ 6 ust. 1 Statutu Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 grudnia 

2018 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS sprostowania poprzez (i) zmianę wpisu w Dziale 1 Rubryce 8 pkt 1 w zakresie 

wysokości kapitału zakładowego poprzez usunięcie kwoty 19 862 271,00 zł i wpisanie kwoty 19 862 

270,96 zł oraz (ii) zmianę wpisu w Dziale 1 Rubryce 8 pkt 5 w zakresie kwotowego określenia części 

kapitału wpłaconego poprzez usunięcie kwoty 19 862 271,00 zł i wpisanie kwoty 19 862 270,96 zł. 

Zmiana wpisów w ww. zakresie nastąpiła w dniu 5 grudnia 2018 r. Wobec powyższego poniżej Spółka 

przekazuje sprostowaną treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.862.270,96 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset 

sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 58.418.444 

(słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje 

o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki 

dzielą się na następujące serie: 

a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści 

cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A; 

b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” 

 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 

58.418.444. 

 

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. sprostowanie.  

 

Załącznik: Statut Spółki - sprostowany 
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