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  KRS-WG   EMISJE AKCJI 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych  
Krajowy Rejestr 

S�dowy 

 Zał�cznik do wniosku o rejestracj� / zmian� danych 
podmiotu 

w rejestrze przedsi�biorców 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / firma  

 Je�li istnieje potrzeba wpisania informacji o wi�cej ni� czterech seriach akcji, informacje o pozostałych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach 
zał�cznika „Emisje akcji”.  

Cz��� I  

I.1 SERIA AKCJI 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej serii  � zmiany informacji o danej serii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wypełni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� 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 s� uprzywilejowane ? 
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakre�lono odpowied� „zmiana. informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 nale�y przekre�li�.) 

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN  

 5.   Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 

I.2 SERIA AKCJI 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej serii  � zmiany informacji o danej serii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wypełni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� 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 s� uprzywilejowane ? 
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakre�lono odpowied� „zmiana. informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 nale�y przekre�li�.) 

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN  

 5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 
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I.3 SERIA AKCJI 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej serii  � zmiany informacji o danej serii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wypełni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� 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 s� uprzywilejowane ? 
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakre�lono odpowied� „zmiana. informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 nale�y przekre�li�.) 

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN  

 5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 

I.4 SERIA AKCJI 

 1.   Wpis dotyczy:  � nowej serii  � zmiany informacji o danej serii 

 
- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wypełni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wypełni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� 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 s� uprzywilejowane ? 
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakre�lono odpowied� „zmiana. informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 nale�y przekre�li�.) 

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN  

 5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 

Cz��� II  

II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJ�CYCH WNIOSEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


