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Raport bieżący nr 22/2022 
  
Data: 07.09.2022 r.   
 
Temat: Wniosek akcjonariusza o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz 
wprowadzenie akcji do obrotu; 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

  
Treść raportu:  
Zarząd Artifex Mundi S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki 

wniosek o dokonanie przez Zarząd na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt 

31 Statutu Spółki zamiany posiadanych akcji imiennych zwykłych serii A1 w łącznej liczbie 189 189, o 

wartości nominalnej 0,01 zł każda, stanowiących łącznie 1,59 % kapitału zakładowego Spółki, oraz 

reprezentujących 1,59 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na akcje zwykłe na 

okaziciela. Ponadto akcjonariusz zwrócił się do Zarządu Spółki o: (i) podjęcie wszelkich czynności 

prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz (ii) wprowadzenie do 

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad 

uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany w brzmieniu Statutu Spółki oraz rejestrację dokonanych 

zmian w KRS.  

Zarząd Spółki zwraca się do pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 z prośbą o 

rozważenie możliwości złożenia analogicznego wniosku, co opisany powyżej. Objęcie jednym 

wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy pozwoliłoby Spółce obniżyć ogólne 

koszty zamiany i wprowadzenia tych akcji do obrotu. Ze względu na konieczność rozpoczęcia tego 

procesu, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy akcji imiennych serii A1 o możliwie niezwłoczne przekazanie 

informacji, czy są zainteresowani przyłączeniem się do procesu zamiany akcji imiennych serii A1 na 

akcje na okaziciela i ich wprowadzenia do obrotu, oraz złożenie w tym przedmiocie wniosków w 

terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. 

Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości dalsze informacje dotyczące realizacji procesu 

zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela i wprowadzenia ich do obrotu, stosownie do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 


