Srg 2011/8329
matična številka 1864629000
SKLEP
o vpisu spremembe pri subjektu
Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 15.03.2011
sklenilo:
Pri subjektu vpisa DATALAB Tehnologije d.d., matična številka 1864629000 se v sodni
register vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov:
osnovni kapital:

1.965.441,28 EUR
*
465.441,28 EUR

ŠTEVILO DELNIC: 1673085
*111539

SKUPŠČINSKI SKLEPI:
datum skupščine: 28.02.2011
vsebina sklepa: Osnovni kapital družbe, ki znaša 465.441,28 EUR, poveča iz sredstev
družbe za 1.500.000,00 EUR na 1.965.441,28 EUR, in sicer na način, da se v osnovni
kapital v višini povečanja osnovnega kapitala preoblikuje preneseni dobiček, ki je v
zadnji revidirani bilanci stanja družbe na dan 30.6.2010 (Izkaz finančnega položaja
družbe DATALAB Tehnologije, d.d., ob koncu obdobja na dan 30.6.2010 izkazan v
postavki zadržani čisti poslovni izid. Osnovni kapital se iz sredstev družbe poveča brez
izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital tudi po predmetnem povečanju razdeljen
na 111.539 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive.
Obstoječa ena navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe z oznako
DATR se po vpisu povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe - v skladu s
sklepom 10. skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev
družbe z dne 28.2.2011 pod 4. točko dnevnega reda - v sodni register, ko bo osnovni
kapital družbe znašal 1.965.441,28 EUR in bo razdeljen na 111.539 navadnih imenskih
kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe, razdeli v razmerju 1:15 oziroma se 1
obstoječa navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe razdeli na 15
kosov, tako da je po razdelitvi osnovni kapital družbe v znesku 1.965.441,28 EUR
razdeljen na 1.673.085 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe.
SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA: 28.02.2011

* Podatek, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka.
# Stanje imetnika deleža pred spremembo. Podatek se prikaže tudi, če se imetnik ni spremenil.
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Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo
je treba vložiti pri tem sodišču.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.

* Podatek, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka.
# Stanje imetnika deleža pred spremembo. Podatek se prikaže tudi, če se imetnik ni spremenil.
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