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Spółka: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA 
Numer: 15/2021 
Data: 2021-10-01 

Tytuł: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany w 
Statucie Emitenta 

Treść:  
 
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA („Emitent”) informuje, że w dniu 1 października 
2021 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 735 918,00 złotych do kwoty 589 
581,00 złotych, uchwalonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 
kwietnia 2021 r. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 292 674 akcji własnych Spółki, 
nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w dniu 03.12.2020 r. na podstawie uchwały nr 5 
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2020 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania 
w imieniu Spółki akcji własnych. 
 
Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi aktualnie: 1 179 162 głosów. 
 
W związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany § 7 ust. 1 
Statutu Spółki. 
 

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735 918,00 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych i 
dzieli się na 1.471.836 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A.”  
 

Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 589 581 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) 
złotych i dzieli się na 1 179 162 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe 
na okaziciela serii A.” 
 
Spółka w załączeniu przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu, w brzmieniu uwzględniającym zmiany § 7 ust. 1 
Statutu Spółki 
 
 
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 
 

 
Załączniki 211001_PTWP_tekst_jed.pdf 
Osoby reprezentujące spółkę 

 Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu 
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