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Repertorium  A  numer 1534/2013       
      
 

 
 
 

OOŚŚWWII AADDCCZZEENNII EE  
 
 
§ 1. Paweł Miller oświadcza, że: ------------------------------------------------------- 
 

1) w dniu 27 grudnia 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości 
Lubliniec (adres Spółki: ulica Powstańców Śląskich numer 54, kod pocztowy: 42-700 
Lubliniec), posiadającej numer REGON: 011302860 oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP): 522-01-00-924, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922 (zwanej w dalszej 
części aktu także „Spółką” ), na którym to Zgromadzeniu pełnił funkcje 
Przewodniczącego, ------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) z powyższego Zgromadzenia Dorota Kałowska notariusz w Warszawie sporządziła 
protokół, udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 grudnia 2012 
roku za nr Repertorium A  10741/2012, -------------------------------------------------------- 
 
3) z treści listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
załączonej do powyższego protokołu, wynika, iż kapitał zakładowy Spółki wynosił 
23.351.624 zł, a tym samym 23.351.624 głosów, --------------------------------------------- 
 
4) w dniu 26 listopada 2012 roku miało miejsce objęcie akcji przez Akcjonariuszy 
Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki poprzez zapisanie 
ich na rachunku papierów wartościowych, co spowodowało podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki, zatem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w dniu 27 grudnia 2012 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 
39.351.624 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy 
sześćset dwadzieścia cztery złote). ------------------------------------------------------------- 
 
 

§ 2. Paweł Miller oświadcza, że w związku z opisanym powyżej 
podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 39.351.624 zł dokonuje sprostowania 
treści opisanego wyżej protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod 
firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna, udokumentowanego aktem notarialnym 
sporządzonym przez Dorotę Kałowską notariusza w Warszawie w dniu 27 grudnia 
2012 roku za nr Repertorium A  10741/2012, w ten sposób, że zawarty w punktach: 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 porządku obrad Zgromadzenia procentowy udział akcji 
reprezentowanych na Zgromadzeniu w stosunku do kapitału zakładowego Spółki, 
wskazany jako 38,16%, zastępuje się prawidłowym udziałem w wysokości 22,65%.- 
 


