
Załącznik do raportu 9/2010 z dnia 31.03.2010 

 

Uchwała przewiduje również, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 

art. 5 Statutu Spółki w brzmieniu: 

„ 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.600.000,00 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) 

złotych. 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) 

akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: 

dwadzieścia groszy) każda akcja. 

3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony wkładem pieniężnym. 

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji zgodnie 

z uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

5. Jeśli akcjonariusz nie dokona w ciągu ustalonego terminu wpłaty należności za akcje, na 

które dokonał zapisu, będzie miał obowiązek zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień 

zwłoki. 

6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte ze środków funduszu 

rezerwowego lub innego funduszu, który Spółka może ustanowić zgodnie z niniejszym 

Statutem w tym właśnie celu ze środków rocznego zysku netto lub dywidend 

akcjonariuszy. 

7. Akcje mogą zostać umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia, które określi szczegółowe 

warunki, procedurę oraz tryb umorzenia. 

8. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu uchwały 

Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania dywidendy za ostatni rok obrotowy. 

9. Akcje ulegają umorzeniu poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 

10. Spółka może nabywać swoje akcje w celu ich umorzenia.” 

 

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„ 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych. 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:  

a. 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela 

serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, 

 

b. 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja. 

3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony wkładem pieniężnym. 

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji zgodnie 

z uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

5. Jeśli akcjonariusz nie dokona w ciągu ustalonego terminu wpłaty należności za akcje, na 

które dokonał zapisu, będzie miał obowiązek zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień 

zwłoki. 

6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte ze środków funduszu 

rezerwowego lub innego funduszu, który Spółka może ustanowić zgodnie z niniejszym 

Statutem w tym właśnie celu ze środków rocznego zysku netto lub dywidend 

akcjonariuszy. 

7. Akcje mogą zostać umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia, które określi szczegółowe 

warunki, procedurę oraz tryb umorzenia. 

8. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu uchwały 

Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania dywidendy za ostatni rok obrotowy. 

9. Akcje ulegają umorzeniu poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 

10. Spółka może nabywać swoje akcje w celu ich umorzenia.” 

 

Podwyższenie kapitału staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 

 


