
1. w § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

„2.1. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą: Browar Gontyniec Spółka 

Akcyjna.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„2.1. Spółka przekształcona działa pod firmą: Browar Gontyniec Spółka Akcyjna.” 

 

2. w § 5 uchyla się ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: 

„5.3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, 

którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie 

podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego.”, 

 

3. uchyla się § 6a o dotychczasowym brzemieniu: 

 „§6a.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. 

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy 

złotych).  

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy).  

3. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów 

subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z dnia 23 

kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz 

akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.  

 

4. w § 7 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzemieniu: 

„7.3. Akcje, powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków 

Spółki, przydzielone są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w 

dotychczasowym kapitale zakładowym, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i 

nie wymagają objęcia.” 

5. w § 8 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

„8.1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.” 



 

otrzymuje brzemiennie: 

„8.1. Akcje Spółki mogą być umarzane.” 

 

6. w § 8 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

 „8.2. Umorzenie akcji przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach Kodeksu spółek handlowych.” 

 

7. w § 8 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

 „8.3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek 

handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.” 

 

8. uchyla się § 9 o dotychczasowym brzmieniu: 

„§ 9. Pozostałe kapitały. 

9.1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

(a) kapitał zapasowy; 

(b) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.  

9.2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej 8% (osiem procent) zysku 

za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej 

kapitału zakładowego.  

9.3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji 

akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji 

akcji.” 

 

9. w § 11 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

 „11.1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.” 

 

 otrzymuje brzmienie: 

„11.1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. 

Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

10. w § 11 ust. 2 pkt f) o dotychczasowym brzmieniu: 

„11.2.(f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 

§ 14.2 Statutu;” 

 



otrzymuje brzmienie: 

„11.2.(f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 

 

11. w § 11 ust. 2 pkt i) o dotychczasowym brzmieniu: 

„11.2.(i) wyrażanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na tworzenie przez Spółkę, 

poza kapitałem zapasowym, innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„11.2. (i) tworzenie i znoszenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat 

lub wydatków.” 

 

12. w § 11 uchyla się ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: 

„11.3. Zbycie oraz nabycie nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału 

w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody Walnego 

Zgromadzenia.” 

 

13. w § 12 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

 „12.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.” 

 

 otrzymuje brzmienie: 

„12.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd tak, aby 

odbyło się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.” 

 

14. w § 12 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd tak, 

aby odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej 

inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„12.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w 

przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.” 

15. w § 12 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych 

oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.” 



 

16. w § 12 uchyla się ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub 

co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.” 

 

17. w § 12 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne 

Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o 

których mowa w ust. 12.4, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza 

albo ci akcjonariusze.” 

 

18. w § 12 uchyla się ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia.” 

 

19. w § 12 uchyla się ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie wskazanym 

przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie takie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad.” 

 

20. w § 12 uchyla się ust. 8 o dotychczasowym brzmieniu: 

„12.8. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub 

akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 

zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad.” 

 

21. w § 13 uchyla się ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

„13.1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w 

Warszawie.” 

 



22. w § 13 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

„13.3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocników.” 

 

23. w § 13 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: 

„13.5. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.” 

 

24. w § 14 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: 

„14.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków. W 

przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.” 

 

25. w § 14 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„14.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób 

następujący:  

(a) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka pod firmą Black Lion Narodowy 

Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, posiadać będzie akcje 

uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten 

uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) 

członka Rady Nadzorczej,  

przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie 

mniej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) 

do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej,  

jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w 

ten sposób członków Rady Nadzorczej,  

w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki; 

(b) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka prawa Republiki Cypru pod firmą 

Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol (Republika Cypru), wpisana do 

cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE275239, posiadać będzie akcje 

uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten 



uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) 

członka Rady Nadzorczej,  

przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie 

mniej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) 

do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej,  

jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w 

ten sposób członków Rady Nadzorczej, 

w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki; 

(c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie; w przypadku, gdy akcjonariusz wskazany w ust. 14.2(a) lub w ust. 

14.2(b), nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia 

wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, uprzednio powołanego przez tego 

akcjonariusza w wykonaniu przyznanego mu uprawnienia osobistego, Walne 

Zgromadzenie może powołać w to miejsce wybraną przez siebie osobę, przy czym 

powołany w ten sposób przez Walne Zgromadzenie członek Rady Nadzorczej może 

zostać odwołany przez ww. akcjonariusza, o ile jednocześnie dokona on powołania 

nowego członka Rady Nadzorczej stosownie do ust. 14.2(a) lub ust. 14.2(b);  

(d) od momentu wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy, o których 

mowa pod literami (a) oraz (b), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą 

powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.  

 

26. w § 14 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

„14.3. Wykonanie uprawnień, o których mowa w ust. 14.2(a) oraz w ust. 14.2(b), 

następować będzie w drodze pisemnych oświadczeń, składanych Spółce przez 

uprawnionego akcjonariusza.” 

 

27. w § 14 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: 

 „14.5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.” 

 

28. w § 14 uchyla się ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu: 

„14.6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z 

wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.” 

29. w § 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„14.7. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej 

najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów 

uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w 

pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.” 



 

30. w § 15 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: 

„15.5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie na 

posiedzenie Rady wszystkich jej członków.” 

 

31. w § 15 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu: 

„15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów 

oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (w 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej), z 

tym zastrzeżeniem, że uchwały dotyczące powołania lub odwołania członka 

Zarządu lub całego Zarządu, jak też dotyczące zawieszenia w czynnościach 

członka Zarządu lub całego Zarządu oraz dotyczące delegowania członka Rady 

Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, wymagają dla 

swej ważności oddania za ich podjęciem ważnych głosów przez co najmniej 4 

(czterech) członków Rady Nadzorczej.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 

 

32. w § 15 uchyla się ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 

„15.9. W trybie określonym w ust. 15.7 oraz w ust. 15.8, nie mogą być 

podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczące:  

(a) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

(b) powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub 

całego Zarządu.” 

 

33. w § 15. ust. 10 o dotychczasowym brzmieniu: 

„15.10. Szczegółowy tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania 

posiedzeń Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„15.10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady 

Nadzorczej. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy.” 

 

34. w § 16 ust. 2 pkt f) o dotychczasowym brzmieniu: 



„16.2.(f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami 

Zarządu jak również w sporach z nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowi do 

tych czynności pełnomocników;” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„16.2. (f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami 

Zarządu jak również w sporach z nimi,” 

 

35. w § 16 ust. 2 pkt l) o dotychczasowym brzmieniu: 

„16.2. (l)weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów 

Spółki, które winny zostać przygotowane i przedstawione przez Zarząd do 

zatwierdzenia w terminie wskazanym w § 19.4 Statutu;” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„16.2. (l) weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów 

Spółki,” 

 

36. w § 16 uchyla się ust. 2 pkt. m) (vi) o dotychczasowym brzmieniu: 

„16.2.(m) (vi) dokonanie przez Spółkę darowizny lub innej czynności pod tytułem 

darmym, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 

100.000,00 zł;” 

 

37. w § 16 uchyla się ust. 2 pkt. m) (vii) o dotychczasowym brzmieniu: 

„zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, na kwotę (jednorazowo 

lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 100.000,00 zł;” 

 

38. w § 16 uchyla się w ust. 2 pkt n) o dotychczasowym brzmieniu: 

 „16.2. (n) wyrażanie zgody na nabywanie akcji własnych;” 

 

39. uchyla się § 18 o dotychczasowym brzmieniu: 

„§ 18. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w 

czynnościach przez Walne Zgromadzenie.” 

 

40. w § 19 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

„19.3. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego 

projektu planu finansowego i budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet 

zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.” 

 



41. w § 19 uchyla się ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu: 

„19.4. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy, oraz zatwierdzany przez nią w 

terminie do 31 grudnia tego samego roku. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przyjmie 

budżetu, Spółka działa na podstawie projektu budżetu, do momentu zatwierdzenia 

nowego budżetu.” 

 

42. w § 19 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: 

„19.5. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółki, z uwzględnieniem 

uprawnień Walnego Zgromadzenia oraz uprawnień Rady Nadzorczej określonych w 

Statucie oraz właściwych przepisach prawa.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„19.5. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki 

ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu 

przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych 

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rade Nadzorczą.” 

 

43. w § 21 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„21.2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek 

obrad, nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, liczbę 

głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.” 

 

44. w § 21 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

 „21.3. W razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący.” 

 

 otrzymuje brzmienie: 

„21.3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie 

równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.” 

 

45. w § 21 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu: 

„21.4. Tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Zarządu 

określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę 

Nadzorczą.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„21.4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin 

uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.” 



 

46. w § 21 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: 

„21.5. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w 

imieniu Spółki.” 

 

47. w § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„22.3. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.” 

 

48. uchyla się § 23 o dotychczasowym brzmieniu: 

„§ 23. Zaliczka na poczet dywidendy. 

23.1. Spółka, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje 

zysk, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na 

poczet dywidendy jest upoważniony Zarządu Spółki, jednak jej wypłata wymaga 

zgody Rady Nadzorczej.  

23.2. Zaliczka na poczet dywidendy stanowić może najwyżej połowę zysku 

osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o zysk 

przeniesiony z kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych w tym celu w 

ostatnich trzech latach obrotowych, pomniejszonego o poniesione straty oraz 

kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy i kapitały (fundusze) celowe zgodnie ze 

Statutem lub ustawą.” 

 

49. w § 24 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„24.2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez 

Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie 

przekształcenia Spółki, przy czym:  

(a) Pan Rafał Bauer oraz Pan Maciej Zientara zostali powołani na wniosek 

akcjonariusza wskazanego w § 14.2(a) Statutu, który w związku z tym będzie 

uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej oraz 

powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(a) 

Statutu;  

(b) Pan Waldemar Straczycki oraz Pan Marek Światopełk - Mirski zostali powołani 

na wniosek akcjonariusza wskazanego w § 14.2(b) Statutu, który w związku  

z tym będzie uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej 

oraz powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(b) 

Statutu;  

(c) do odwołania Pana Mariusza Omiecińskiego zastosowanie znajduje § 14.2(c) 

Statutu.” 



 

50. w § 24 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

„24.3 Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie 

Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki.” 

 

51. w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„24.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z interpretacją niniejszego 

statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.” 

  


