
 

Załącznik nr 2. 
 
Aktualne brzmienie §7 Statutu Calesco S.A. : 

„§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 272.347,10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta 

czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na: 

a. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy), 

b. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy), 

c. 6.400 (słownie: słownie: sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 
0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta), 

d. 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 217.071 (słownie: 
dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden). 
 

2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do 
dysponowania dwoma głosami na Walnym Zgromadzeniu.  

3. Akcje mogą być imienne i na okaziciela. 
4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela 

tracą one wszelkie uprzywilejowania. 
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. 
Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym 
obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie 
określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów 
wartościowych.” 

 

 
 
Brzmienie §7 Statutu Calesco S.A. z uwzględnieniem proponowanych zmian: 

 
„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 272.347,10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta 
czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na: 

a. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy), 

b. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy), 

c. 6.400 (słownie: słownie: sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 
0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta), 

d. 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii 
D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 217.071 
(słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden). 

 
 



 
 

 
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do  
3. dysponowania dwoma głosami na Walnym Zgromadzeniu.  
4. Akcje mogą być imienne i na okaziciela. 
5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela 

tracą one wszelkie uprzywilejowania. 
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te 
akcje.”  
 


