
 

 
 

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW 

W ALL IN! GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

NA DZIEŃ 3 CZERWCA 2022 R. 

 

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 4023 § 

1 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj., Dz.U. 2019 r. poz. 505,              

z późn. zm., dalej: „KSH”), niniejszym podaje do wiadomości informację w zakresie ogólnej liczby 

akcji oraz ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień 3 czerwca 2022 roku tj. w dniu ogłoszenia o 

zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 

  

Ogólna liczba akcji: 59.999.388 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) sztuk 

 

Ogólna liczba głosów: 59.999.388 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.999.938,80 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: 

a. 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

b. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

c. 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda, 

d. 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) każda, 

e. 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

f. 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

g. 30.160.000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

h. 25.531.188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 

akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

 

 


