
Załącznik nr 1 

Do ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Spółki EX-DEBT S.A. na dzień 6 marca 2013r. 

 

 

Proponowane zmiany treści Statutu Spółki EX-DEBT S.A. 

 

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

EX-DEBT S.A. zwołanego na dzień 6 marca 2013r. punktu dotyczącego zmiany Statutu 

Spółki, Zarząd podaje treść proponowanych zmian Statutu. 

 

§ 7 ust. 1 i 2 Statutu spółki EX-DEBT S.A.  

 

Dotychczasowa treść: 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 348.978,84 zł (słownie: trzysta czterdzieści 

osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery 

grosze).  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.448.942 (słownie: siedemnaście 

milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje 

o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, w tym: 

1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

numerach 000 000 1 do 5 000 000, 

2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o numerach 000 001 do 875 000, 

3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o numerach od 000 001 do 250 000, 

4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 008 110,  

5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset 

trzydzieści dwa) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 

000 000 1 do 6 234 832. 

 

Proponowana treść po uwzględnieniu emisji akcji serii F:  

 

 

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.148.978,84 zł (słownie: pięć 

milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 

osiemdziesiąt cztery grosze).  

2 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 137.448.942 (słownie: sto 

trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 

czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,02 (słownie: dwa grosze) każda, 

w tym: 

1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

numerach 000 000 1 do 5 000 000, 

2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o numerach 000 001 do 875 000, 

3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o numerach od 000 001 do 250 000, 

4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 008 110,  



5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset 

trzydzieści dwa) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 

000 000 1 do 6 234 832, 

6) nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milinów) akcji zwykłych serii 

F o numerach od F 000.000.001 do numeru nie większego niż F 120.000.000.  

 


