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Informacja w sprawie postępowania o wpis podwyższenia kapitału zakładowego oraz akcji serii F do 
rejestru 

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarządzeniu 

Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29 listopada 2022 r., w przedmiocie 

uznania wniosku Spółki o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 897 810,00 zł w drodze 

emisji 448 905 akcji serii F dokonanego na podstawie uchwały Zarządu z dnia 24 maja 2022 roku (dalej: Uchwała), za 

bezskuteczny. Zarząd informuje, że pomimo tego, iż Spółka złożyła pierwotny wniosek o wpisanie zmian do rejestru w 

dniu 25 lipca 2022 roku, ostateczne orzeczenie zostało wydane dopiero 29 listopada 2022 roku, tj. po upływie sześciu 

miesięcy od dnia podjęcia Uchwały. Z uwagi na treść art. 431 par. 5 Kodeksu spółek handlowych ponowne złożenie wniosku 

o wpisanie zmian na podstawie Uchwały nie jest możliwe, a sama Uchwała utraciła moc prawną.  

Spółka informowała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały raportem bieżącym EBI nr 6/2022 

w dniu 25 maja 2022 r., a także przekazała podsumowanie subskrypcji raportem bieżącym EBI nr 14/2022 w dniu 13 lipca 

2022 r. 

Emisja akcji serii F była przeprowadzana w celu spełnienia zobowiązań Spółki wynikających z umów pożyczek, o których 

Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2021 z dnia 29 września 2021 roku oraz ESPI nr 8/2022 z dnia 11 maja 

2022 roku. Akcje serii F w ilości 323 905 zostały objęte przez pożyczkodawców, a pozostałe akcje serii F w ilości 125 000 

zostały objęte przez inwestorów, będącym współpracownikami Spółki wspierającymi rozwój nowej działalności Spółki.  

Spółka zobowiązana jest wobec podmiotów, które objęły akcje serii F na podstawie Uchwały do emisji na ich rzecz akcji 

na warunkach określonych w Uchwale, dlatego w związku z utratą przez Uchwałę mocy prawnej, Zarząd niezwłocznie 

podejmie nową uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na warunkach tożsamych z warunkami 

określonymi w Uchwale, a także podejmie czynności zmierzające do zaoferowania akcji inwestorom, którzy pierwotnie 

objęli akcje serii F na podstawie Uchwały. 
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