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l. OGŁOSZENlA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Poż. 12841. oT PoBT śWNouJŚcE sPÓŁxA AKGYJNA
W Świnoujściu, KRs 0000700026, sĄD REJoNoWY sZcZEclN,CENTRUM W szczEclNlE, xlll WYDzlAŁ GoSPoDAR_
czY KRAJoWE60 REJESTRU SĄDoWEGo, wpis do leieslru:
19 paździelnika 2017

l .

IBMsiG-12,16212022]
Zarząd ol Port sWlnoulscle spolkd Akcylna 2 sled7lbą W §wF
noujściu (72_602), ul, Bunkrowa 1, Wpisaneido Rejeslru Plzed-

siębiorcóWprz6zsąd Rejonowyszc,ecin-c6nlrumwszczecinie, xlll Wydzial Gospoda lczy Klaiowego Reiesłu sądoWego,

pod nr KRs 0000700026, NlP 8550003580, REGoN 8]05]5378,
kapitał zakładowy 17,557,050,00 żłw pelni Wplacony, na pod,
stawie ań. 399 KsH. zwołuje na dżień 3] malca 2022l., na

godżinę 12N, Nadzwyczaine Walne zglomadzenie oT Pon
ŚWinoujście s,A. Walne zgromadzenis odbędzie się W sigdzibie spólkiw ŚWinoujściU, ul, Buntlowa 1 pok, 111, z nastę_
pujqcym polżądkiem obrad:

olwarcie walne9o 29romadżenia,
Wybol Pżewodnlcżącegoż9lomadżenia
3, sMield2enie plawidłowości,wołania Walnego zgromadzenia iiego zdolności do podeimowania uchwał.
1,
2,

t6kże j€dgn, żałącżnikóWdo dokumentu informacyinego
o oferci€ publicznej akcjaserii B spótki.
Pod§tawa prawna omisii akcjil Emisia nowych akcii spółki pro,
Wadżona iest na pod§tówie art,431 § l i § 2 ph 3 Ustawy z dnia
15 Wlż€śnia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych or.Z na pod,
staWis uchwały nr3 Nadzwyazainggo Waln99o zg rom6dż€nia

Akcionariuszy spólki pod firmą PETS D|AG spółka Akcyjna
z §agdzibą W Kaiowicach z dnaa 8lutego 2022 r,, W sprawie
podwyższenia t9pitalu zakładowego spółki oraz wyłączenia
prawa poboru dolychczasowych akcionariusł spólki,
Tryb smisjiakcii: Emisja nowych akcii spolki prowadzona jest
§ 2 pkt 3
w trybie subskrypcii otwańei w rożumieniu an.
UstawY z dnia l5wrzgśnia 2000 r. - Kodeks spólek handlowYch.

€l

Podstawowe infolmacjg o gmisji akcji: W Wyniku emjsjj
nowych akcji spólki, kapit8l zakładowy spółkizost3nie pod,
Wyźszony z kwoty 158.900,00 zł (slownie: sto pięćdziesiąt
osiem tysięcy dziewięćsgt zlotych izero 9ros2y)do kwoty od

Poż. 12aQ. PETS D|AG sPÓłxA AxcYJ!,lA w Karowicsch.
KRS 0000936000- sĄD REJoNoWY KAToWlcE_WscHÓD
W KAToWlcAcH, Vlll WYD2iAŁ GosPoDARCZY KRAJo_
WEGo REJESTBU sĄDoWEGo, Wpis do rejestru:27 grud-

163.834,30 zł {§łowni€| sto sześćdżie§iqt trzy tysiące osiem§et kzydzieści czlgry zlote i t.żydżieŚci grosży) do kwoty
175.330,90 zł {slowni€: §to siedemdżiesiąt pięć tysięcy trzysta
lrżydżieścizłotych
i dżiewięćdziesiąt gro§zy), to jgsl o kwotę
od 4.934,30 zł {słownie: cztery tysiące dzieWięćsgt lrzydzieści
cżtery żłote i trzydzieści groszy) do kwoty ]6.430,90 zł {słownieI sżesnsścietysięcy cżterysta trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt 9ro§zy), W zaleźnoś€i od ilościobiętych akcii. Pźedmiotem emisjijest od 49,343 {caerdżieścidzi€Więć tysięcy
irzysla cńerdzieści lrzy) do 164.309l§to s.eŚĆdziesiąt cztery
tysiąc€ trzysta dżi€więĆ} zdematerializowanych akcii imien,
nych serii B, o wartości nominalnej 1o gr {słownie: dziesięć
9rosży) każda {zwanych d6lej "Akc;ami serii B"};Akcje serii B
są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi,

tBMslG-]2]50/2022]

csna omisyjna akcjai csna emisyjna jedn€j Ak€ji serii

zarząd spółki PetśDiag s,A. publikuje 1reśćogłoszenia wzy,
wającego do zapisywani, §ię na akcio sorii B:

tvlińim6lny próg smi§ii akcii: Użnaig się, ż9 gmasia akcii ipod-

4, Plżyjęci€ porządk,r oblad,
5, Podjęcie uchwały W spraWie powołania członka Rady
6, Podjęcie uchWal W sprawie Wynagrodżenia czlonków
7,

Bady Nadzolczej.
Zamknięcie Zglomadzenia.

nia 2021 l-

ogłoszenie wżyw8iące
do zapisywania się n6 akcj€ s€rii B
§półki pod lirmą Pets Diag s,A, ż siedzibą W Katowicach
(KRs 0000936000) driałając na podslawie art,440 §

1 w zw.
2000 loku

Kodeks§pó|ek handlowych niniejszym wzYwa do zapisylvania §ię na akcje spolki serii B. a lakż9 plzedslawia wymagane
prawem informacjei

Emitent| spólka pod firmą PETS D|AG s,A, z s]edżibą W Kalo-

Wicach (adres spółkii ul. Lubiny 10c,40-582 Katowice,
REGoN 383731880, NlP 6342963590), wpi§ana do rejesnu
przedsiębiolców plowadzonego przez sad R€jonowy Katowice wschód W Katowicach, VlllWydżi8ł Gospodar€ży Kra-

jowego Bejestru sądowsgo, pod num6rem KRs 0000936000,
o kapitalezakl3dowYm wwysokości 158.900,00zł, opłaconym
Publikacia statutu Emitenta W Monitolz€

sądowym i Go§po-

darczym:4512022 z dnia 7 malca 2022 r, staiut spółki§tanowi

MONITOR SĄDOWY l GOSPODABCZY

wyż§żenie kapitału żakladowego spółki dośżlydo skutku,
ieżeli zost6nie subskrybowanych co najmniei 49.343 Akcji

s6rii B.

spółka pod firmą P6ts Diag s,A. z si6dzibą w Katowica€h
z an- 434 § 2 pkl 1-7 i 9 L]stawy z dnia ]5 Wrz€Śnia

B

WYnosi 6,08 zł.

akcjona riu§żyI Pl3wo poboru
przysłu9uiące
akcii
dolychczasoWYm akcion6riusżom spółki
zostało Wyłąc2one na podstawie uchwały nl 3 NadzwYczai
nggo Walnego Z9romadzenia Akcjonariusży spólki pod firmą
PETS DIAG spółka AkcYjna z siedzibą w Kalowicach ż dnia
8 lutego 2022 r., w sprawae poclwYźszenia łapitalu zakładows9o spólkaoraz WYłącz€nia prawa pobolU dotychczasowych
akcionariuszv Spólki,
PraWo poborU dotychczs§owych

Termin do zapisYWania się na akcje: Termin do zapisywanja się na Akcj€ s6rii B trwa od dnia 14lul9go 2022 l., do
dnia w którym zoslaną skutecznie subskrybow8ne wszystkie
Akcje serii B, nie późniei niż do dnia 7 kwietnia 2022 r.

zaplsy na akcje: zaplsy na Ałcie selli B są przyimowane
prze, spółkę w folmie pisemnej lub w lormie glektronicznej. Zapi§ na akcie w forńie pi§emnej wyma9a wypelnienia i Własnoręcznego podpisania formularza pży9otowanego przez spółkę co najmniej W 2 {dwóch) sgzemplarżach,
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