
1 
 

ZAŁĄCZNIK 

DO ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 16.09.2014 NADZWYCZAJNEGO 

WOLNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

 

Z uwagi na planowaną zmianę artykułów: 8 ust. 2, 16 poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1.1, 21 ust. 2 
pkt. 1) i ust. 2 pkt 5) lit. a),  ust. 4, 23 ust. 3 i ust. 4 oraz rozdziału VI art. 34 Statutu Spółki 
wynikającą z punktu 7 porządku obrad Zarząd wskazuje brzmienie wskazanych postanowień  
Statutu Spółki przed zmianami i po zmianach. 
 

 Brzmienie art. 8 ust.2  Statutu Spółki przed zmianami: 

 

Artykuł 8 

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 676 695,00 zł i dzieli się na:  
 94.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 4.500 akcji zwykłych imiennych serii  C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

  356.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 405.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.144.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1, 00 zł każda, 

 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 3.000.000 akcji zwykłych  na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł  każda, 

 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.415.693  akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł ka żda, 

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda  

 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda  

 

Brzmienie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki po zmianach: 

 

Artykuł 8 

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 676 695,00 zł i dzieli się na: 
 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 3.000.000 akcji zwykłych  na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 1.415.693  akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda  

 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda  
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Brzmienie art. 16 ust. 1.1 Statutu Spółki przed zmianami: 

 

Artykuł 16 

Brak ust. 1.1. 

 
Brzmienie art. 16 ust. 1.1 Statutu Spółki po zmianach: 

 

Artykuł 16 

1.1 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka 
Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie 
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. 

 

Brzmienie art. 21ust.2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4  Statutu Spółki przed zmianą: 
 

Artykuł 21 

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub  

w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

 

1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez 

wybranych przez siebie biegłych rewidentów  
 

5)     na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na: 

a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok 

budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub 

wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, 

jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji 

przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na 

dzień 30 czerwca roku poprzedniego, 

4. W wypadkach, o których umowa w ust 5  a i b niniejszego paragrafu  Rada Nadzorcza może podjąć 

uchwałę,  w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 

2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej. 

 

Brzmienie art. 21ust.2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4  Statutu Spółki po zmianach: 

 

Artykuł 21 

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub  

w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

 

1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez 

wybranych przez siebie biegłych rewidentów. Rada Nadzorcza dokonuje także 

wyboru biegłego rewidenta w przypadku konieczności sporządzania opinii 

z przeglądu śródocznego sprawozdania finansowego Spółki  
 

5)     na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na: 

                           a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok 

budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie 

nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego 

pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości 

kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca poprzedniego roku 

kalendarzowego 

 

4. W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt.5 a i b niniejszego artykułu Rada Nadzorcza może 

podjąć uchwałę,  w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 

2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej. 
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Brzmienie art. 23 ust. 3 oraz ust. 4  Statutu Spółki przed zmianami: 

 

Artykuł 23 

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 

terminie określonym w art.22.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna 

za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści 

ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się 

podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być 

przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie 

przewidzianym w art.22.2. 

4.  Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym 

dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym  w art. 22.3. 

 

Brzmienie art. 23 ust. 3 oraz ust. 4 Statutu Spółki po zmianach: 
 

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 

terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci 

elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli 

przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają 

być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie 

przewidzianym w ust.2 niniejszego artykułu . 

 

4.  Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym 

dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym  w ust. 3 niniejszego 

artykułu . 

 

Brzmienie rozdziału VI. art. 34 Statutu Spółki przed zmianami: 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

Artykuł 34 

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  
 

 

Brzmienie rozdziału VI. art. 34 Statutu Spółki po zmianach 

skreślony 

 

 


