
Zakres zamierzonych zmian w Statucie Spółki Grupa Jaguar S.A., 
które mają zostać wprowadzone podczas Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r. 

 

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Grupa Jaguar S.A. punktów dotyczących zmiany statutu Spółki oraz w związku 
z załączeniem odpowiednich projektów uchwał w tej sprawie, Zarząd Grupa Jaguar S.A. 
przekazuje informację na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treści 
proponowanych zmian. 

Zmianie ma podlegać § 5 Statutu Spółki, który obecnie ma następujące brzmienie: 

„§ 5. 
[Kapitał docelowy] 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 
nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60. 000,00  złotych (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).  

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania 
nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do 18 czerwca 2017 roku.  

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd 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 o rejestrację 
akcji,  

d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio 
emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania 
się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub 
dopuszczenia ich do rynku regulowanego organizowanego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA,  

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za 
wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału 
docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady 
Nadzorczej.  

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z 
terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało 
udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego.” 



 

Zamierzona zmiana polega na nadaniu punktom 1 i 2 ww. paragrafu następującej treści: 

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 
nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546.220 złotych (słownie: pięćset 
czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).  

 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania 
nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do 21 czerwca 2019 roku.” 

Po wprowadzeniu zamierzonej zmiany § 5 Statutu Spółki będzie miał następującą treść: 

„§ 5. 
[Kapitał docelowy] 

 
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546.220 złotych (słownie: 
pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał 
docelowy).  

2.  Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania 
nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do 21 czerwca 2019 roku. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany 
do:  

e) ustalenia ceny emisyjnej akcji,  
f) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową  lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,   
g) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 

zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację 
akcji,  

h) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio 
emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania 
się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub 
dopuszczenia ich do rynku regulowanego organizowanego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA,  

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za 
wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału 
docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady 
Nadzorczej.  

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z 
terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało 
udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego.” 

 



 

Ponadto planuje się dodanie nowego §4a w następującym brzmieniu: 

"§ 4a 
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 
100.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii 
A1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2016 r.  
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze Warrantów Serii A.  
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 wynikającego z Warrantów Serii A 
będzie upływał nie później niż z dniem 21.06.2020 roku. 
5. Akcje serii A1 zostaną opłacone gotówką." 
 

 


