
RB 2 2021DEBICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2021

Data sporządzenia: 2021-02-08

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Rejestracja zmiany w statucie Spółki
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących 28/2018 z 23 października 2018 r. oraz 5/2020 z dnia 24 marca 2020 r. 
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) informuje, że 8 lutego br. powziął informację o rejestracji w dniu 
22 stycznia 2021 r., przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zmiany w statucie Spółki („Statut”). Zmiany te zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
w dniu 23 października 2018 r. (w uchwała nr 7).

Zmiany Statutu Spółki polegają na dodaniu § 6a, o następującym brzmieniu: 
„§ 6a 
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 82.816.500,00 zł 
(osiemdziesiąt dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał 
docelowy”). 
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie 
stosownej uchwały przez Zarząd. 
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji 
akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w 
przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: - 
ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, - określenia sposobu i warunków składania zapisów, 
- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru. 
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 
wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. 
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru 
(w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego.
7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub 
w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 
Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu 
spółek handlowych. 
8. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian 
za wkłady pieniężne. 
9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im 
przywilejów osobistych. 
10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do 
decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do: 
1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do dokonania 
odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji 
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 
2) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji 
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”
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Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, zostanie przekazany do publicznej wiadomości po 
jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
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2021-02-08 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
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