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Zmiany do Statutu spółki DROP S.A. 
 
1. Dotychczasowy § 8 Statutu Spółki w brzmieniu: 
 

§ 8 

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Budownictwo (PKD 45). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami 

(PKD 51).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa 

artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52).----------------------------------------------------- 

4) Transport lądowy; transport rurociągowy (PKD 60).------------------------------------------------------ 

5) Transport wodny (PKD 61).------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Transport lotniczy (PKD 62).----------------------------------------------------------------------------------- 

7) Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63).-------------- 

8) Obsługa nieruchomości (PKD 70).---------------------------------------------------------------------- ------ 

9) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i 

domowego (PKD 71). ------------------------------------------------------------------------------------------  

10) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.15.B).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12) Reklama (PKD 74.40.Z). --------------------------------------------------------------------------------------  

13) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z). -----------------------------------------------------  

14) Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z). --------------------------------------------------  

15) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 

(PKD 90). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 8 

 

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest: -- 

16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35). ------------------------------------------------------ 

17) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców (PKD 38). ---------------------------------------------------------------------------------- 

18) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami (PKD 39). ----------------------------------------------------------------------------- 

19) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41). ------------------------------- 

20) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi(PKD 46). ------------------ 

21) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 

47). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49). ---------------------------------------------- 

23) Transport wodny (PKD 50). ---------------------------------------------------------------------------------- 

24) Transport lotniczy (PKD 51). ---------------------------------------------------------------------------------- 

25) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52). -------------------- 

26) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

(PKD 64). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

(PKD 66). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68). ----------------------------------- 

29) Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70). ------------------ 

30) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72). --------------------------------------------------------- 

31) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). -------------------------------------------------- 

32) Wynajem i dzierżawa (PKD 77). ----------------------------------------------------------------------------- 

33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). ---------------------------------- 

 

2. Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki w brzmieniu: 

§ 9 
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta 

dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:--------------------------------- 

a.  5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);--- 

b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o 

łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia 

siedem złotych sześćdziesiąt groszy).---------------------------------------------------------- 

2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 53.342,70 zł (pięćdziesiąt 

trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w drodze jednego lub 

kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał 

docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do 

emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 

2011 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do 

akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.------------ 

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest uprawniony do 

zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:------------------------ ----------   

1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, 

2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-------------------------------------------------- 

a także jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: 

3) ceny emisyjnej akcji,--------------------------------------------------------------------------------------  

4) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,------------ ------------------------------------- 

5) szczegółowych zasad płatności za akcje,-----------------------------------------------------------  

6) szczegółowych zasad przydziału akcji, ---------------- ---------------------------------------------- 

7) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z 

art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------- 

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału 

docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.------------------------------- 
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6. Wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną 

zdematerializowane. Zarząd jest uprawniony do zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy lub umów o rejestrację emisji akcji w 

ramach kapitału docelowego.------------------------------------------------------------------------------- 

7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich innych nieokreślonych w ust. 2 – 6 

działań i czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach 

kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.---------------------------------------------- 

 

- otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 9 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 586.770,30zł (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na: ----------------------------- 

a.  5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);--- 

b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o 

łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia 

siedem złotych sześćdziesiąt groszy). --------------------------------------------------------- 

c. 533.427 (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) akcji na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej 

wartości 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 

siedemdziesiąt groszy). ---------------------------------------------------------------------------- 


