
 

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej 

dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki:  

 

I.  

dotychczas obowiązująca treść § 7:  

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy).  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:  

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości nominalnej 

0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) 

złotych,  

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A2 o wartości 

nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 

(jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,  

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B 

o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,  

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 

Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych ( dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych,  

3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje 

prawo do dwóch głosów.  

 

treść projektowanych zmian § 7 Statutu Spółki:  

 

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy).  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:  

a. 1.000.000 (jeden milion) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości nominalnej 1 

złotych (jeden złotyy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,  

b. 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A2 o 

wartości nominalnej 1 złotych (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 

(jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,  

c. 1.091.800 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden  tysięcy osiemset) akcji zwykłych na  

okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 złotych (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości 

nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,  

d. 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela 

Serii C o wartości nominalnej 1 złotych ( jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych,  



3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje 

prawo do dwóch głosów. „ 

 

 

II.  

dotychczas obowiązująca treść § 2:  

 

1.Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą: Jurajski Dom Brokerski Spółka 

Akcyjna 

2. Spółka może używać skrótu: Jurajski Dom Brokerski S.A 

 

 

treść projektowanych zmian § 2:  

 

1.Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………….. 

2. Spółka może używać skrótu: ………………. 

 

 

 

III.  

dotychczas obowiązująca treść § 3:  

 

Siedzibą spółki jest miasto Częstochowa 

 

treść projektowanych zmian § 3:  

 

Siedzibą spółki jest miasto …………………………………… 

 

IV.  

dotychczas obowiązująca treść § 38:  

 

          Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego składu 

Zarządu, który stanowią: 

1.SEBASTIAN BOGUS – Prezes Zarządu; 

2.PAWEŁ RENG – Wiceprezes Zarządu. 

 

 

treść projektowanych zmian § 38:  

 

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza 

 


