
Zmiany Statutu 
Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna 

dokonane uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w dniu 25 czerwca 2015 r. 

 
 
Uchwalone brzmienie Artykułu 8 ust. 1 Statutu Spółki: 
 

„Artykuł 8. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.950,00 PLN (czterysta dziewięć tysięcy 

dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).” 
 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 ust. 1 Statutu Spółki: 
 

„Artykuł 8. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.500,00 PLN (czterysta tysięcy pięćset złotych).” 
 
Uchwalone brzmienie Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki: 
 

„Artykuł 9. 
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na 
okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero 
złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 1175000 (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji 
na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na 
okaziciela serii C o numerach od 000001 do 260000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero 
złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 70000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela 
serii D o numerach od 00001 do 70000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć 
groszy) każda akcja oraz 94500 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela 
serii E o numerach od 00001 do 94500, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć 
groszy) każda akcja.” 
 
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki: 
 

„Artykuł 9. 
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) 

akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 1175000 (milion 
sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 
0000001 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć 
groszy) każda akcja, 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na 
okaziciela serii C o numerach od 000001 do 260000, o wartości nominalnej 
0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz 70000 (siedemdziesiąt 
tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 70000, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.”  

 
Proponowane brzmienie Artykułu 17 Statutu Spółki: 



 
„Artykuł 17. 

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, 
chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.” 

 
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 17 Statutu Spółki: 
 

„Artykuł 17. 
Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków. Kadencja 
Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu lub akt ich 
powołania stanowi inaczej.” 


