
Zmiany treści Statutu Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu podjęte na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lutego 2016 r.  

 

§ 1 ust. 2 Statutu zmieniono w ten sposób, że:  

 

Dotychczasowa treść w brzmieniu:  

„§ 1 ust. 2 Siedzibą Spółki jest Toruń.”  

 

otrzymuje  nowe następujące brzmienie:  

„§ 1 ust. 2 Siedzibą Spółki jest Warszawa.”  

 

§ 3a Statutu zmieniono  w ten sposób, że:  

 

Dotychczasowa treść w brzemieniu:  

 

„§ 3a 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 225.000 zł 

(dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku 

(„kapitał docelowy"). 

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być 

pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez 

Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego 

upoważnienia. 

4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 

okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału 

docelowego. 

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru 

w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z 

warrantów subskrypcyjnych. 

6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: 

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

o rejestrację akcji, 

d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty 



publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych 

akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„§ 3a 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 7.700.000,00 

zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku 

(„kapitał docelowy"). 

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być 

pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez 

Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego 

upoważnienia. 

4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 

okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału 

docelowego. 

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru 

w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z 

warrantów subskrypcyjnych. 

6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: 

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

o rejestrację akcji, 

d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty 

publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych 

akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.” 

 

 

  
 

 

 


