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Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 
 
Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, 
że w dniu 6 grudnia 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 5 grudnia 2013 roku podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki z kwoty 498.000 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 550.400 zł (pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez ustanowienie 1.048 
(jeden tysiąc czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział o 
łącznej wartości nominalnej 52.400 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). 
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki, 
spółkę Advent Libri (Luxembourg) S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12.500 
(dwanaście tysięcy pięćset) udziałów w spółce Advent Libri (Luxembourg) Finance S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. 
 
W związku z powyższym § 4 ust. 1 oraz ust. 2 aktu założycielskiego Spółki otrzymał brzmienie:  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.400 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 11.008 
(jedenaście tysięcy osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. 
Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce Advent Libri (Luxembourg) S.à.r.l., która objęła 11.008 
(jedenaście tysięcy osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) 
każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 550.400 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych). 
Udziały, o których mowa powyżej zostały pokryte w następujący sposób: 
9.960 (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 498.000 zł (czterysta 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - wkładem gotówkowym, 
1.048 (jeden tysiąc czterdzieści osiem) o wartości nominalnej 52.400 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) – 
wkładem niepieniężnym szczegółowo opisanym w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 
listopada 2013 roku.  
 
Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot 
S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". 
 

Osoby reprezentujące podmiot: 

• Jerzy Garlicki – Prezes Zarządu 
• Michał Seider – Członek Zarządu 

 

 

 


