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Treść raportu: 
 
Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 5 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2007, informuje, iż w dniu 
dzisiejszym tj. 02 maja 2007 r. MASTERS S.A. powzięła informację, iż 30 kwietnia 2007 r. do spółki 
zależnej MST Deweloper Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, wpłynęło postanowienie Sądu 
Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 30 kwietnia 2007 r., dotyczące 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.950.000 zł (jeden milion 
dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).  
 
Po rejestracji zmiany, kapitał zakładowy MST Deweloper Sp. z o.o. wynosi 2.000.000 zł (dwa 
miliony złotych) i dzieli się na 40.000 udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) jeden udział. Jeden 
udział upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte w następujący sposób: 
- MASTERS S.A. objęła udziały o łącznej wartości 1.754.950 zł, które zostały pokryte aportem w 
postaci wymagalnej wierzytelności o zwrot kwoty udzielonej pożyczki przysługującej wobec spółki 
MST Deweloper Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki zawartej dnia 26 stycznia 2007, zmienionej 
aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2007r.. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach 
rachunkowych MASTERS S.A. wynosiła 1.767.366,74 zł (z czego odsetki w wysokości 12.416,74 zł 
zostaną spłacone przez MST Deweloper Sp. z o.o. do dnia 30 czerwca 2007 r.) 
- WIKANA Sp. z o.o. objęła udziały o łącznej wartości 195.050 zł, które w całości zostały pokryte 
gotówką. 
 
 Po zmianie wysokości kapitału zakładowego MST Deweloper, MASTERS S.A. posiada 36.000 
udziałów, co stanowi 90% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MST 
Deweloper, zaś WIKANA Sp. z o.o. posiada 4.000 udziałów, stanowiących 10% kapitału 
zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
 
 


