
Zarząd KOWALA SA z siedzibą w 24-320 Poniatowa, Przemysłowa 11, wpisana do 

KRS pod numerem 0000142499, ogłasza iż oferuje dotychczasowym akcjonariuszom, nowe 

akcje serii D, w oparciu o Uchwałę Nr 8/20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 

10.04.2020 r., o podwyższeniu kapitału zakładowego, zaprotokołowaną aktem notarialnym Nr 

Rep. A 778/2020, sporządzoną przez notariusza Pawła Piekosia prowadzącego Kancelarię 

Notarialną w Poniatowej przy ulicy Młodzieżowej 2, ogłasza drugie wezwanie do  objęcia 

akcji nowej serii D, 

Zarząd zgodnie z art.431 § 2 Ksh informuje: 

1) suma o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki: 900.000 zł (słownie: 

dziewięćset tysięcy) 

2) liczba akcji podlegających prawu poboru: 900 (słownie: dziewięćset) 

3) rodzaj akcji – akcje na okaziciela 

4) wartość nominalna akcji: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) 

5) cena emisyjna akcji: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) 

6) zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: nowe akcje serii D 

przydzielone zostaną dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do liczby 

posiadanych akcji; w sytuacji gdy w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze 

wykonali prawa poboru Zarząd ogłosi drugi co najmniej dwutygodniowy termin 

poboru pozostałych akcji, przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy i 

przydzieli je zgodnie z art.435 Ksh § 2. 

7) Miejsce wpłat na akcje: Kowala S.A., 24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 11, bank 

mBank Lublin 79 1140 1094 0000 3182 7700 1001;  

8) Termin wpłat - dwa tygodnie od daty zapisu na akcje;  

9) Wysokość wpłat na akcje - cena emisyjna 

10) Skutki nie wykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat – jeżeli w 

terminie czterech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia całość akcji nie zostanie 

subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału uważa się za niedoszłe do 

skutku. 

11) Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być związany jeżeli w 

tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowana  - trzy tygodnie od 

dnia zamknięcia subskrypcji  

12)  termin, od którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji: trzy tygodnie 

od dnia ogłoszenia w MSiG do dnia 23 czerwca 2020 

13) termin ogłoszenia przydziału akcji – dwa tygodnie od dnia przydziału akcji. 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż formularza zapisu na akcje znajdują się w siedzibie 

Spółki pod wskazanym wyżej adresem. 

 

 Zarząd 


