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Treść raportu:  

Zarząd Airway Medix S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 22 września 2022 roku podjął decyzję 

o zainicjowaniu procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

Intencją Zarządu Spółki jest wprowadzenie do Statutu Spółki możliwości podwyższania kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.944.000,00 zł poprzez emisję do 

11.600.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, oznaczonych 

jako seria E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.944.000,00 zł z uprawnieniem do 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji 

serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego. Powyższe ma umożliwić Emitentowi szybkie i 

elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu 

kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej.  

Jednocześnie Zarzad Spółki postanowił o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta 

o kwotę nie wyższą niż 2.958.000,00 zł poprzez emisję maksymalnie 8.700.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,34 zł każda. Celem dokonywanego warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów 

subskrypcyjnych serii B osobom istotnym dla działalności Spółki. Celem emisji warrantów 

subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla Zarządu 

Spółki możliwości wdrożenia programu motywacyjnego dla wskazanych przez Zarząd Spółki 

pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój 

oraz działalność Spółki.  

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego planowanym porządku obrad 

znajdować się będą m.in. punkty poświęcone ww. kwestiom Emitent poinformuje w trybie kolejnego 

raportu bieżącego. 


