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Wpis obniżenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że na bazie 

internetowego odpisu KRS powziął informację o wpisie w dniu 20 stycznia 2015 r. obniżenia kapitału 

zakładowego Emitenta oraz o umorzeniu akcji własnych.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 899.505,5 PLN (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

pięćset pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze umorzenia łącznie 8.995.055 (osiem milionów dziewięćset 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć 

groszy) każda.

Umorzenie zostało dokonane na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

05 września 2014 r. 

Aktualna struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.133.365,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące 

trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na 111.333.650 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, w tym:    

1)   2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A;     

2)   31.323.050 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B;     

3)   30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) 

akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4)   6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D;    

5)   41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E.    

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający wyżej opisane zmiany.
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