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INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 marca 2013 roku (sygn. spr. LD.XX NS-

REJ.KRS/000286/13/186), w dniu 1 marca 2013 roku dokonano w rejestrze przedsiębiorców 

rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w 

następującym zakresie: 

 

W § 10 Statutu Spółki dopisano nowe ustępy oznaczone od 5-8, w następującym brzmieniu: 

5. „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 608 921,25 zł (sześćset 

osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia pięć groszy)  

6. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za 

wkłady pieniężne, i niepieniężne. 

7. 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. 5. 

8. 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. 5.” 

 

 

Dotychczasowa treść zmienionego § 16 ust. 1 Statutu Spółki: 

1. „Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych – za 

wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, wyznaczanego przy przekształceniu „DFP Doradztwo 

Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund” Spółki komandytowo-akcyjnej w Taxus Fund 

Spółkę Akcyjną – przez Radę Nadzorczą Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.” 

Aktualna treść zmienionego § 16 ust. 1 Statutu Spółki: 

1. „Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych 

przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.” 
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Dotychczasowa treść zmienionego § 21 pkt 5) Statutu Spółki: 

5) „powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o 

pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania,” 

 

Aktualna treść zmienionego § 21 pkt 5) Statutu Spółki: 

5) „zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich 

wynagradzania,” 

 

 

Dotychczasowa treść zmienionego § 29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki: 

16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich 

wynagradzania, 

Aktualna treść zmienionego § 29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki: 

16) „powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, a także powoływanie i odwoływanie 

członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej Spółki,” 

 

 


