Z uwagi na planowaną zmianę § 9 ust 1. oraz § 10A ust 1. i ust 6. Statutu Spółki wynikającą z punktu 10 i 11
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski S.A. zwołanego na
dzień 25 czerwca 2014 r. Emitent wskazuje brzmienie postanowień Statutu Spółki przed i po zmianach.
Brzmienie § 9 ust 1. Statutu Spółki przed zmianami:
„1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 7.650.000,00 (siedem milionów sześćset
pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:
1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do
55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką
przed zarejestrowaniem.
2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o
wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po
10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w
całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA”
Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona
jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony)
złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w
Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod
numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o
wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.
4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o
wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,
5) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o
wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”
Brzmienie Statutu § 9 ust 1. Statutu Spółki po zmianach:
„1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 7.923.000,00 (siedem milionów
dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na:
1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do
55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką
przed zarejestrowaniem.
2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o
wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00
(dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości
wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz
Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz
zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica
Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem
682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości
ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.
4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o
wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,
5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii „E” o numerach od 00.001
do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00(dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych
gotówką,
6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o
wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”
Brzmienie § 10A ust 1. i ust 6. Statutu Spółki przed zmianami:
„1.

Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.300.000,00 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych i
dzieli się na nie więcej niż:
a) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00
(dziesięć złotych) każda akcja,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć
złotych) każda akcja.”
„6. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów
subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych
serii „F” może zostać wykonane do dnia 09 września 2014 roku.”
Brzmienie § 10A ust 1. i ust 6. Statutu Spółki po zmianach:
„1.

Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.027.000,00 (jeden milion dwadzieścia siedem
tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż:
a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00
(dziesięć złotych) każda akcja,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć
złotych) każda akcja.”
„6. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów
subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych
imiennych serii „F” może zostać wykonane do dnia 31.08.2016 roku.”
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