
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej 

i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 maja 2022 r. 

 

 

 

 Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, 

że na dzień 13 maja 2022 r. kapitał zakładowy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki 

Akcyjnej wynosi 28.280.279 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 28.280.279 (słownie: 

dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt 

dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 

1) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii A o łącznej 

wartości nominalnej 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) o numerach 

od 1 (słownie: jeden) do 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów); 

2) 2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na 

okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony 

sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) o numerach od 1 (słownie: jeden) do 

2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset); 

3) 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji 

na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa 

miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) o numerach od 1 

(słownie: jeden) do 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy 

tysiące czterysta), 

4) 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o łącznej 

wartości nominalnej 7.100.000 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych) 

o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto 

tysięcy), 

5) 4.713.379 (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt 

dziewięć) akcji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 4.713.379 zł 

(słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 

złotych) o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.713.379 (słownie: cztery miliony 

siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć). 

 

Jedna akcja serii A, B, C, D bądź E uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy.  

Ogólna liczba akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej wynosi 28.280.279 

(słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 28.280.279 (słownie: dwadzieścia osiem milionów 

dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 


