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Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S. A. (Spółka, Emitent), zamieszcza poniżej informację
dotyczącą proponowanej zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest
w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień
10 maja 2016 roku.
Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu § 6a w brzmieniu:
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.392,32 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) i dzieli się na nie więcej niż 236.448 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy
czterysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,34 zł (trzydzieści cztery
grosze) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 6a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do
objęcia akcji na okaziciela serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez
Spółkę na podstawie Uchwały Nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia HHH.. r. w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa
poboru akcji serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz
udzielenia upoważnienia dla organów Spółki.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o
których mowa w § 6a ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 r."
Jednocześnie Spółka informuje, iż projekt tekstu jednolitego Statutu został zamieszczony w projektach uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 13
kwietnia 2016 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
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