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

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie informacji 

pobranej ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości, powziął wiedzę, iż w dniu 19 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy dokonał  wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały nr 3 z 

dnia 03 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wpisu obniżenia kapitału do rejestru 

przedsiębiorców umorzeniu uległo 30.129.870 (słownie: trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt) akcji serii C Spółki.

Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.117.276,80 zł (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 61.172.768 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 od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307; 

2)    11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038; 

3)    521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878;

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

okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121;

5)    41.177.424 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia 

cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.    

Jednocześnie zarejestrowane zostały inne zmiany Statutu Spółki przyjęte na wyżej wskazanym Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane w obrębie art. 9 ust. 1, art. 27, 

art. 28 ust. 2 lit. a Statutu, oraz dodania art. 28a. 

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu. 

Załączniki

Plik Opis

2018 01 19_RB09 _tekst jednol ity statutu_załącznik.pdf Tekst jednolity Statutu

SOHO DEVELOPMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

SOHO DEVELOPMENT Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

www.sohodevelopment.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB-W 9 2018SOHO DEVELOPMENT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2018-01-19 Maciej Wandzel Prezes Zarządu

2018-01-19 Mariusz Omiec iński Członek Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


