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Zarząd spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („LUG”, „Emitent”) informuje, że w dniu  
2 czerwca 2022 roku powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
BIOT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka), spółki zależnej Emitenta, w której posiada  
on 87,75% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
 
Zgodnie z treścią uchwały, kapitał zakładowy BIOT Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę  
300.000,00 zł, poprzez utworzenie 6.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.  
 
W wyniku niniejszej zmiany kapitał zakładowy spółki BIOT wynosić będzie 700.000,00 zł i dzielić się 
będzie na 14.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Dotychczasowi Wspólnicy Spółki 
otrzymali prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów.  
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyznało dotychczasowym Wspólnikom prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku 
proporcjonalnym do swoich dotychczasowych udziałów.  
 
Spółka LUG S.A. zdecydowała o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i objęła 5.265 nowopowstałych 
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz pokryje je w całości wkładem pieniężnym. W wyniku 
tego, Wspólnik LUG S.A. posiada obecnie 12.285 udziałów o wartości 50,00 zł za każdy udział, o łącznej 
wartości nominalnej 614.250,00 zł, co daje 87,75% udziału w kapitale zakładowym. 
 
Drugi Wspólnik wstrzymał się od podejmowania decyzji w odniesieniu do skorzystania z prawa 
pierwszeństwa objęcia udziałów. Jest zobowiązany podjąć ją w terminie miesiąca od dnia wezwania 
przez Zarząd BIOT Sp. z o.o. do jego wykonania.. W przypadku nieobjęcia przez Drugiego Wspólnika 
udziałów w wyznaczonym terminie, Zarząd Spółki może zaoferować je podmiotom trzecim,  
w tym dotychczasowym wspólnikom.  
 
Środki pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przeznaczone na finansowanie 
kolejnych etapów projektów BIOT Sp. z o.o. 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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