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Tytuł: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 
oraz zmiany statutu 

Treść:  
 
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 
sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  
Podjęcie uchwały nastąpiło w celu realizacji postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, 
przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części.  
 
W ramach uchwały Zarząd uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach kapitału 
docelowego, w liczbie nie większej niż 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych 
na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 
 
Jednocześnie, w ramach ww. uchwały Zarząd podjął decyzję o zmianie treści § 7 ust. 1 Statutu. 
Dotychczasowa 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.” 
Uchwalona treść § 7 ust. 1 Statutu: 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 619 060 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie 
więcej niż 1 238 120 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 
zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: 
1) 1 179 162 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii 

A.  
2) nie więcej niż 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.” 
 
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
 
 

Podstawa prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect") do Regulaminu ASO. 
 
 
 

 
 

Załączniki: Uchwała Zarzadu ws podwyższenia kapitału v2.pdf 
Osoby reprezentujące spółkę 
 Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu 
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