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Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta – Split Akcji 

Zarząd Spółki Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  

(dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego Emitent powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian 

Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku. 

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmują podział (split) wszystkich akcji Spółki 

polegający na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:5 w ten sposób,  

że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 1 zł (jednego złotego) ustalono  

na kwotę 0,20 zł (dwudziestu groszy) dla każdej akcji oraz zwiększono liczbę akcji Spółki 

tworzących kapitał zakładowy Spółki z 1.972.373 (jednego miliona dziewięciuset 

siedemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki o wartości 

nominalnej 1 zł (jednego złotego) każda do 9.861.865 (dziewięciu milionów ośmiuset 

sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji o wartości nominalnej  

0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą  

z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H o dotychczasowej 

wartości nominalnej po 1,00 zł (jednego złotego) wymienia się na 5 (pięć) akcji odpowiedniej 

serii A, B, C, D, E, F, G i H o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości 

nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Zmiana wartości nominalnej akcji nie 

stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

W związku z powyższym §8 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt 

dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 

- 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 

wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005, 

- 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 

wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005, 

- 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości 

nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020, 

- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 

wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000, 

- 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości 

nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 615.325, 

- 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści)akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 

wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040, 

- 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G  

o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980, 



- 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii H  

o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490. 

 

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik  

do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna: 

 

 § 3 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  
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Błażej Bogdziewicz – Wiceprezes Zarządu 

Hanna Kijanowska – Wiceprezes Zarządu 

 


