
 
 

 

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI  
 
 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 sierpnia 2012 roku (sygn. spr. LD.XX NS-REJ.KRS/013295/12/323), w 
dniu 9 sierpnia 2012 roku dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień 
Statutu DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w następującym zakresie: 

Dotychczasowa treść zmienionego § 10 Statutu Spółki: 

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.169.700 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 
złotych) i jest podzielony na 11.697.000 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:  
1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000, 

o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych); 
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto 

tysięcy złotych); 
3) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł 

(sześćset tysięcy złotych); 
4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto 

tysięcy złotych); 
5) 697.000 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości 

nominalnej 69.700 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych). 
2. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się 2 (dwa) 

głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
3. W związku z utworzeniem Spółki w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą DFP Doradztwo 

Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy 
Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.” 

Aktualna treść zmienionego § 10 Statutu Spółki: 

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.169.700 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) 
i jest podzielony na 11.697.000 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:  
6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000, 

o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych); 
7) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto 

tysięcy złotych); 
8) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł 

(sześćset tysięcy złotych); 
9) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto 

tysięcy złotych); 



10) 697.000 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości 
nominalnej 69.700 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych). 

2. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się 2 (dwa) 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

3. W związku z utworzeniem Spółki w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą DFP Doradztwo 
Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy 
Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. 

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w 
terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 877.275 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt pięć złotych). 

5. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i 
niepieniężne. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu 
upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego 
każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym 
mowa w ust. 4.” 

 

 

 


