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Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych



Krajowy Rejestr Sądowy
Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu
w rejestrze przedsiębiorców

	
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma 

Jeśli istnieje potrzeba wpisania informacji o więcej niż czterech seriach akcji, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika „Emisje akcji”. 

seria akcji

1.   Wpis dotyczy:


nowej serii


zmiany informacji o danej serii

- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa seria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5.
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, należy wypełnić pole oznaczone numerem 2 wpisując nazwę serii akcji, której dotyczy zmiana oraz odpowiednio do rodzaju zmiany pola od 3 do 5.

2.   Nazwa serii akcji

3.   Liczba akcji w danej serii

4.   Czy akcje są uprzywilejowane ?
(- Odpowiedź „BEZ ZMIAN” można zakreślić tylko wówczas, gdy w polu numer 1 zakreślono odpowiedź „zmiana. informacji o danej serii”
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole numer 5 należy przekreślić.)

TAK

NIE

BEZ ZMIAN 

5.   Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania
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