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Data sporządzenia: 2018-09-20 

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.  

Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Airway Medix S.A.  

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

 

Treść raportu:          

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 20 września 2018 r. Spółka powzięła informację 

o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian § 6 ust. 1 i §6a Statutu Spółki 

dokonanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 

2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku 

obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia 

ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie 

przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.418.444,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta 

osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) oraz dzieli się na 58.418.444 (słownie: 

pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się 

na następujące serie:  

a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści 

cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;. 

b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;  

c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;  

d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” 

 

Zmieniona treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa 

tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) oraz dzieli się na 58.418.444 (słownie: pięćdziesiąt 

osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości 

nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na 

następujące serie: a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy 

czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;  

b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;  

c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;  

d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” 

 

Dotychczasowa treść § 6a Statutu Spółki: 



 

„Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 3.070.000 zł (słownie: trzy miliony 

siedemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez: 

a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii 

A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 

3.070.000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) w celu przyznania posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii 

A.” 

 

Zmieniona treść § 6a Statutu Spółki: 

„Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące 

osiemset złotych), poprzez:  

a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii 

A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie 

wyższej niż 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 

4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii 

A.” 

 

Dodatkowo Spółka informuje, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 

19.862.271,00 zł i dzieli się na 58.418.444 akcje o wartości nominalnej 0,34 zł, w tym: 

a) 43.518.444  akcje zwykłe na okaziciela serii A;  

b) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;  

c) 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;  

d) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 

58.418.444. 

 

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.  

Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych […]. 

 

Załącznik: 

Statut AWM tekst jednolity z 27.06.2018 

 

Podpisy osób reprezentujących: 

Marek Orłowski – Prezes Zarządu 

Anna Aranowska – Bablok – Członek Zarządu 
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