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Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że powziął, z
ogólnie dostępnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, informację o zarejestrowaniu w dniu 17
maja 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, zmiany wysokości
kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zarejestrowania zmiany kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 36.518.611 zł do kwoty
32.668.611 zł, tj. o kwotę 3.850.000 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego odbyło się poprzez umorzenie 3.850.000 akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł
każda, uprawniających do wykonywania tej samej liczby głosów na WZ Emitenta, nabytych w celu umorzenia na
podstawie uchwały 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 roku.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie:
a) nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu ich
umorzenia,
b) nr 4 w sprawie umorzenia 3.850.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611 oraz
wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
c) nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki
zostały opublikowane w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
.
Po zarejestrowaniu kapitał zakładowy Hyperion S.A. dzieli się na 32.668.611 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda
akcja, uprawniających do wykonywania 32.668.611 głosów na Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. Wszystkie
akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr
33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).
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