
 

Proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki: 

 

 

Dotychczasowe brzmienie  § 1  Statutu Spółki: 

Firma 

1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Europejski Fundusz Energii S.A. 

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.  

 

Proponowana treść § 1 Statutu Spółki po zmianach: 

Firma 

1.Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Europejski Fundusz Energii S.A. 

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.  

      4. Celem statutowym Spółki jest  między innymi wspieranie i rozwój  

przedsiębiorczości i nauki , w tym rozwój sektora B+R  oraz działalność inkubatorów 

przedsiębiorczości. 

 

Dotychczasowe brzmienie  § 10 ust. 4  Statutu Spółki: 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

 

Proponowana treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki po zmianach: 

 

W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery 

wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub 

objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może 

emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem 

pierwszeństwa. Z wyłączeniem emisji obligacje zamiennych na akcje lub z prawem 

pierwszeństwa do emisji obligacji uprawniony jest Zarząd 

 

Dotychczasowe brzmienie  § 3  Statutu Spółki: 

Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. 

Proponowana treść § 3 Statutu Spółki po zmianach: 



Siedzibą spółki jest Warszawa. 

 

 

oraz dodaje się § 71 który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

" § 71 Kapitał docelowy 

1.Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 01.06.2018 roku, do podwyższenia 

kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9 147 000,00 zł (dziewięć milionów sto 

czterdzieści siedem tysięcy złotych) (kapitał docelowy).  

2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może 

emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje 

upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie 

do podwyższenia kapitału zakładowego.  

3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez 

dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.  

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub  wkłady 

niepieniężne.  

5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo 

pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych 

w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych 

uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego (prawo poboru).  

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z 

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w 

szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji  ; 

określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą 

uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich  warunków emisji warrantów 

subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i 

organizacyjnych związanych z  wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu 

publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie 

głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. oraz ich dematerializacji.  



7.Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i 

organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej 

akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect j do obrotu publicznego, 

zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji". 

 


