
 

 
Columbus Energy Spółka Akcyjna – Proponowane zmiany Statutu Spółki 

    

Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus 

Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem 

dotychczasowym: 

 

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:  

 

1. 

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści następującej: 

„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 

12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej 

(kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 

wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku 

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa 

poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do 

emisji warrantów subskrypcyjnych.” 

oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, o treści następującej: 

„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 

54.600.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych), w granicach określonych 

poniżej (kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 

wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki” 

 

2. 

uchyla się dotychczasową treść zapisu § 16 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej: 

„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania 

i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady 

Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być 

wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu.” 

oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 16 ust. 3 Statutu Spółki, o treści następującej: 

„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania 

i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. 

Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane 

dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.” 


