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Treść aktualnego Statutu Treść projektu zmian 

§ 6 

Uchwała nr 17 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych (75.757.310,- PLN). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na 
okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) 
złotych kaŜda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji – 
seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda, pięć milionów 
(5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu 
trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda, 
trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt 
dwie (3.538.462) akcje imienne nieuprzywilejowane trzeciej emisji – seria 
C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda, sześć milionów trzysta 
trzynaście tysięcy (6.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria 
D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześćdziesiąt milionów siedemset 
pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych (60.757.310,- PLN).  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na 
okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć  
(5,-) złotych kaŜda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej 
emisji – seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda, pięć 
milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co 
do głosu trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-
) złotych kaŜda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta 
sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcje imienne nieuprzywilejowane 
trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda, 
trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy (3.313.000) akcji na okaziciela 
czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych kaŜda. 

§ 8.1 

Uchwała nr 18  

 

1. Zarząd Spółki moŜe dokonać jednego albo kilku kolejnych podwyŜszeń 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyŜszą łącznie niŜ 
22.500.000 złotych poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał 
docelowy). 

2. W ramach podwyŜszeń kapitału zakładowego Spółki, wynikających z 
kapitału docelowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych o których 
mowa w ust.6 poniŜej, upowaŜnia się Zarząd Spółki do pozbawienia w 
interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 
oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, za zgodą 
Rady Nadzorczej. 

3. Zarząd moŜe wydać akcje zarówno w zamian za wkłady pienięŜne, jak 
i niepienięŜne. 

4. Zarząd Spółki nie moŜe wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje 
w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego akcji uprzywilejowanych, jak równieŜ nie moŜe 
przyznawać im przywilejów osobistych. 

5. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszania kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 28 czerwca 2013 roku. 

6. W ramach upowaŜnienia Zarządu do podwyŜszania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd moŜe, 
jednorazowo lub wielokrotnie, emitować warranty subskrypcyjne, na 
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warunkach według uznania Zarządu, z terminem wykonania prawa z 
zapisu na akcje upływającym nie później niŜ z dniem określonym w ust. 
5 powyŜej. Zarząd nie jest obowiązany do emisji warrantów 
subskrypcyjnych, moŜe teŜ wyemitować warranty subskrypcyjne 
uprawniające do objęcia wszystkich lub części akcji emitowanych w 
ramach kapitału docelowego. 

7. Zarząd upowaŜniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji 
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w 
zamian za wkłady niepienięŜne za zgodą  Rady Nadzorczej. 

8. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w 
dywidendzie na zasadach następujących:  
a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy, 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 
obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały 
wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych, 

b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych w dniu przypadającym po dniu ustalenia praw do 
dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 
stycznia tego roku obrotowego.” 

 
 


