
Projektowane zmiany Statutu 
Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki. 
1)     Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, o której mowa w punkcie 5.1) porządku obrad: 
�     dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.001.420 (słownie: sto 
czterdzieści milionów tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i 
podzielony jest na 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem 
milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w 
tym:  

− 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) 
akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

− 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B,  

− 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące 
dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C.” 

�     proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 140.001.425 (słownie: sto 
czterdzieści milionów jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć) złotych 
do 255.001.420 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów jeden 
tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na nie mniej niż 
28.000.001 (słownie: dwadzieścia osiem milionów jedna) akcja i nie 
więcej niż 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o 
wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym: 

− 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) 
akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

− 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B, 

− 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące 
dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, 

− nie więcej niż 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy 
miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” 

 
�     do Statutu Spółki wprowadza się nowy § 7a w następującym 

brzmieniu: 



„§7a 
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie 

więcej niż 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) złotych 
poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 5,00 zł (pięć) złotych każda. 

2. Celem warunkowego kapitału jest przyznanie prawa do objęcia 
akcji serii E posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Serii E, 
emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 28 października 2010 r. 

3. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii E będą posiadacze obligacji 
zamiennych na akcje Serii E spółki, o których mowa w ust. 2. 

4. Prawo objęcia akcji Serii E może być wykonane nie później niż do 
dnia 2 lutego 2016 r.” 

 
2) Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, o której mowa w punkcie 5.2) porządku obrad: 
�     do Statutu Spółki wprowadza się nowy § 7a w następującym 

brzmieniu: 
 „§7a 

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej 
niż 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) złotych poprzez 
emisję nie więcej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć) 
złotych każda. 

2. Celem warunkowego kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji 
serii D posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Serii D, 
emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 28 października 2010 r. 

3. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii D będą posiadacze obligacji 
zamiennych na akcje Serii D spółki, o których mowa w ust. 2. 

4. Prawo objęcia akcji Serii D może być wykonane nie później niż do dnia 
2 lutego 2016 r.” 

 
3) Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, o której mowa w punkcie 5.3) porządku obrad: 
�     dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.001.420 (słownie: sto 
czterdzieści milionów tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i 
podzielony jest na 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem 



milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w 
tym:  

− − 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset 
szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

− − 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B,  

− − 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy 
tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C.” 

�     proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 140.001.425 (słownie: sto 
czterdzieści milionów jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć) złotych 
do 255.001.420 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów jeden 
tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na nie mniej niż 
28.000.001 (słownie: dwadzieścia osiem milionów jedna) akcja i nie 
więcej niż 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o 
wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym: 

− 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset 
szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

− 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset 
siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B, 

− 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące 
dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, 

nie więcej niż 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D.” 


