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Treść raportu: 

 

Zarząd Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 
powziął informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 
dnia 08 października 2021r., dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy 
został podwyższony z dotychczasowej kwoty 1.545.000 zł do kwoty 5.145.000,00zł, wynikający z emisji: 

a) 36.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda. 
 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.145.000,00 zł i dzieli się na 51.450.000 akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 
000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,  

b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B 
oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką,  

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 
000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką,  

d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 
oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 

e)  2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, 
pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 

f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 
2.500.000 pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 

g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) 
akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1762925 pokrytych w całości wkładami 
pieniężnymi, 

h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, 
pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 

i) 36.000.000  (trzydzieści sześć milionów ) akcji serii J oznaczonych numerami od 00000001 do 
36.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,  
 
 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 51.450.000. 
 
Równolegle Zarząd Browar Czarnków S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu dokonał rejestracji zmiany §6.1 Statutu Spółki, zawierającego dane o wysokości i strukturze 
kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
 



Treść §6.1Statutu Spółki przed zmianami: 
„6.1. Kapitał zakładowy wynosi 1.545.00,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i 
dzieli się na 15.450.000 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii:  

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 
000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,  
b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B 
oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką,  
c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 
000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką,  
d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 
oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, 
pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 
2.500.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) 
akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1.762.925, pokrytych w całości wkładami 
pieniężnymi, 
h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, 
pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.” 

 
Treść §6.1 Statutu Spółki po zmianach: 
„6.1. Kapitał zakładowy wynosi 5.145.00,00 zł (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy) złotych i 
dzieli się na 51.450.000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii:  

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 
000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,  
b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B 
oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką,  
c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 
000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką,  
d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 
oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, 
pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 
2.500.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) 
akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1.762.925, pokrytych w całości wkładami 
pieniężnymi., 
h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, 
pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, 
i) 36.000.000  (trzydzieści sześć milionów ) akcji serii J oznaczonych numerami od 00000001 do 
36.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.” 

 
Załącznik: 

- tekst ujednolicony Statutu Spółki 

 



Podstawa prawna:  

§3 ust.1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2a  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect". 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

- Tomasz Kamiński - Prezes Zarządu; 

 

 


