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Treść raportu: 

         

 

Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzi-
bą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 
powziął informację o dokonaniu w dniu 19 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian statutu Spółki. 
 
Zmiana statutu Spółki polega na zmianie § 9 ust. 1 lit c) oraz d), których dotychczaso-
wa treść brzmiała: „c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięć-
set trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwana-
ście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy 
sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta 
cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięć-
dziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysię-
cy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów 
sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (sie-
dem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),d) 
5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdzie-
siąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwa-
naście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 
(pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięć-
dziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy 
osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące 
osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt 
sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset 
trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem)” 
na nową następującą treść: 
„c) 1 462 537 (milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) 
akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć-
dziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiem-
set pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy 
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pięćset czterdzieści trzy) oraz 314.847 (trzysta czternaście tysięcy osiemset czterdzie-
ści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć 
tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do nr 6.951.235 (sześć milionów dziewięćset 
pięćdziesiąty jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć)  
d) 6 282 698 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć-
dziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów 
dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 
5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery 
tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy), 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt 
sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset 
trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) oraz 794.000 akcji od nr 
6.951.236 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąty jeden tysięcy dwieście trzydzieści 
sześć) do nr 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć 
tysięcy dwieście trzydzieści pięć)”. 
 
Zmiana statutu została dokonana na podstawie uchwały nr 6/2020 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2020 r., których tekst został przeka-
zany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym 71/2020 z dnia 1 września 
2020r.  
 
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Sta-
tutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę 
Nadzorczą Spółki uchwałą nr 28/2020 z dnia 9 października 2020 r. uwzględniając 
Powyższe zmiany. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne infor-
macji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
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