
 

  
 
 
  
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-06 
 

 

Temat: Przekazanie tekstu jednolitego statutu Emitenta w związku z 
zarejestrowaniem przez sąd jego zmian (RB 51/2022). 

 
 

Treść raportu:  
  

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent" lub „Spółka”), w nawiązaniu do 
raportu bieżącego Emitenta numer 49/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku informującego o 
zarejestrowaniu w dniu 5 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Emitenta („Statut”), które to 
zmiany nastąpiły na podstawie: 
 

1. uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 maja 
2022 roku („NWZ”) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki („Uchwała numer 3”); 

2. uchwały numer 4 NWZ w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru 
akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki („Uchwała numer 4”); 

 
w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje, przyjęty przez Radę Nadzorczą 
Emitenta, tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany Statutu zarejestrowane w dniu 5 lipca 
2022 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, które to zmiany nastąpiły na podstawie Uchwały numer 3 i Uchwały numer 4.  
 
Zmiany treści Statutu, o których mowa powyżej, jak również inne informacje wymagane przez 
§5 pkt 1) w zw. z §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały wskazane w raporcie bieżącym 
Emitenta numer 49/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku. 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 pkt 1) oraz 
§6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 
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