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PROPONOWANE ZMIANY STATUTU ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 
 

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA 

S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową 

treść §5 oraz projekt zmiany tego paragrafu. 

Dotychczasowa treść § 5:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112 360,00 zł (sto dwanaście tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 123 600,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy 

tysiące sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii 

A, o numerach A  000 001 do A 563 450, 

b) 436.550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550, 

c) 123.600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

numerach od C 000 001 do C 123 600, 

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej 

serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”  

 

 

Proponowane zmiany §5: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159 360,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 593 600 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt 

trzy tysiące sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w 

tym: 

d) 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii 

A, o numerach A  000 001 do A 563 450, 

e) 436.550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550, 

f) 123.600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

numerach od C 000 001 do C 123 600, 

g) 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000  001 do 

D 170 000, 

h) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000  001 do 

E 300 000. 

2. Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 

tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”  

 


