
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

ONICO S.A. 

NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2016 r., GODZ. 10:00 

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371128 („Spółka”), 
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i art. 402¹ § 1 KSH i 
art. 402² KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które 
odbędzie się w dniu 28 września 2016 r., o godz. 10:00, w Warszawie, na terenie stadionu 
Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3, w Loży VIP nr 16. 
Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Sporządzenie listy obecności. 
5. Przyjęcie porządku obrad.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiany Statutu Spółki; 
b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 
c. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 

czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu 
motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym 
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w 
całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 
jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w 
sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz 
wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek 
NewConnect); („Uchwała”), oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej 
Uchwały; 

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  
 
 
Stosownie do art. 402² KSH Zarząd Spółki przekazuje jednocześnie informacje dotyczące 
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 
 
1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 7 września 2016 r. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (wysłane na adres Spółki)  
pod adresem ul. Flory 3/4 w Warszawie (00-586) lub w postaci elektronicznej i przesłane 
na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@onico.pl. 
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby 
akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa 
depozytowe (w przypadku akcjonariuszy posiadających akcje imienne wystarczający jest 
wpis do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Spółki). W przypadku Akcjonariuszy 



za lub w imieniu których działają inne osoby (np. Zarząd, pełnomocnik), osoby te, 
składając ww. żądanie, powinny dodatkowo potwierdzić swoje uprawnienie do 
reprezentowania tego Akcjonariusza, przez załączenie do żądania aktualnego odpisu z 
KRS reprezentowanego akcjonariusza  (lub informacji z Centralnej Informacji KRS, 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS), bądź pełnomocnictwo. W razie 
przesyłania żądania przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, 
odpowiednie dokumenty (z wyłączeniem księgi akcyjnej, będącej w dyspozycji Zarządu) 
powinny zostać przesłane w formacie PDF.  
 

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Flory 3/4 w Warszawie (wysyłać na adres 
siedziby Spółki) lub drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej 
Spółki: wz@onico.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej, 
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby 
akcji na dzień złożenia wniosku, załączając do wniosku świadectwo/świadectwa 
depozytowe (w przypadku akcjonariuszy posiadających akcje imienne wystarczający jest 
wpis do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Spółki); w przypadku natomiast 
Akcjonariuszy za lub w imieniu których działają inne osoby (np. Zarząd, pełnomocnik), 
osoby te, składając ww. żądanie, powinny dodatkowo potwierdzić swoje uprawnienie do 
reprezentowania tego akcjonariusza, przez załączenie do żądania aktualnego odpisu z 
KRS reprezentowanego akcjonariusza  (lub informacji z Centralnej Informacji KRS, 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS), bądź pełnomocnictwo. W razie 
przesyłania żądania przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, 
odpowiednie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.  

 

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 
 
Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.  
 

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika 
 
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór 
formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego 
dane określone art. 402³ § 3 KSH został zamieszczony na stronie internetowej Spółki 
(www.onico.pl). Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być 
udzielone na piśmie i złożone w siedzibie Spółki pod adresem ul. Flory 3/4 w Warszawie 
(wysłane na adres siedziby Spółki), lub w postaci elektronicznej i przesłane na 
następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@onico.pl. Udzielenie 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacje o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem 



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do 
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu 
tożsamości, a pełnomocnicy - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego 
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym 
ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie 
PDF). Przedstawiciele osób prawnych, spółek osobowych lub innych podmiotów 
niebędących osobami fizycznymi  powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z 
odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawione do reprezentowania tych 
podmiotów . 
 

5. Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej  
 
Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

6. Wypowiadanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej  
 
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 
 
Statut spółki nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 
września 2016 r. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo 
uczestniczyć osoby, które: a) będąc uprawnionymi z akcji imiennych, są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (tj. na 16 dni 
przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 12 września 2016 r.); b) będąc 
uprawnionymi z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą dokumenty akcji 
w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (tj. 12 
września 2016 r.) i nie będą ich odbierać przed zakończeniem tego dnia (zamiast akcji 
może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w 
dowolnym banku mającym siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub 
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym); c) będąc w 
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu uprawnionymi z akcji na okaziciela 
niemających postaci dokumentu (zdematerializowanych), tj. posiadając w tym dniu 
zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych akcje Spółki, w terminie pomiędzy 
30 sierpnia 2016 r. (dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia) a 13 września 2016 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) złożą żądanie o wystawienie imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 
podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są 
akcje Spółki.  
 

9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu 
 



Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu na podstawie wpisów do księgi akcyjnej, złożonych w Spółce 
dokumentów i wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty 
prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lokalu pod adresem siedziby Spółki zostanie 
wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania 
mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista 
powinna być wysłana.  
 

10. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu 
 
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą 
uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Flory 
3/4, 00-596 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.onico.pl.  
 

11. Adres strony internetowej, na której udostępniania się informacje dotyczące 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.onico.pl. 
 

12. Zamierzone zmiany Statutu Spółki 
 

W związku z zamieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje dotychczasową 
i nową treść postanowień statutu Spółki, objętych zamierzoną zmianą: 
 
w miejsce dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki: 

 
„Przedmiotem działalności Spółki jest: 
- Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 
- Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z), 
- Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), 
- Handel energią elektryczną (35.14.Z), 
- Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z), 
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 
- Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), 
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), 
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 
gospodarką odpadami (39.00.Z), 
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), 
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
(42.22.Z), 
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), 
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), 
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli (45.31.Z), 
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- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli (45.32.Z), 
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż 
 hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 
surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 
przemysłowych (46.12.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 
 (46.13.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 
 statków i samolotów (46.14.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa 
domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, 
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych (46.17.Z), 
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 
towarów (46.18.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z), 
- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 
(46.21.Z), 
- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z), 
- Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z), 
- Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),  
- Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z), 
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 
 (46.33.Z), 
- Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A), 
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z), 
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z), 
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z), 
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 
(46.38.Z), 
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
(46.39.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z), 
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), 
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków 
czyszczących (46.44.Z), 
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z), 
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z), 
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z), 
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z), 
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), 
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 
niego (46.52.Z), 
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z), 
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z), 
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 
(46.73.Z), 



- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), 
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), 
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
(47.19.Z), 
- Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(47.21.Z), 
- Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.22.Z), 
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z), 
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona w   wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z), 
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z), 
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach(47.26.Z), 
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.29.Z),  
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), 
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), 
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), 
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z), 
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.64.Z), 
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(47.65.Z), 
- Transport kolejowy towarów (49.20.Z), 
- Transport drogowy towarów (49.41.Z), 
- Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A), 
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B), 
- Transport morski i  przybrzeżny towarów (50.20.Z), 
- Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z), 
- Transport lotniczy towarów (51.21.Z), 
- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z), 
- Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A), 
- Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B), 
- Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C), 
- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), 
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), 
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).” 



 
 
Proponuje się następującą: 
  
„- Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 
- Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z), 
- Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), 
- Handel energią elektryczną (35.14.Z), 
- Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z), 
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 
- Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), 
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), 
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 
gospodarką odpadami (39.00.Z), 
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), 
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
(42.22.Z), 
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), 
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), 
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli (45.31.Z), 
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli (45.32.Z), 
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż 
 hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 
surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 
przemysłowych (46.12.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 
 (46.13.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 
 statków i samolotów (46.14.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa 
domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, 
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych (46.17.Z), 
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 
towarów (46.18.Z), 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z), 
- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 
(46.21.Z), 
- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z), 
- Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z), 
- Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),  
- Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z), 
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 
 (46.33.Z), 
- Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A), 
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B), 



- Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z), 
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z), 
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z), 
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 
(46.38.Z), 
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
(46.39.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z), 
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), 
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków 
czyszczących (46.44.Z), 
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z), 
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z), 
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z), 
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z), 
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), 
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 
niego (46.52.Z), 
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z), 
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z), 
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 
(46.73.Z), 
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), 
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 
- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), 
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
(47.19.Z), 
- Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(47.21.Z), 
- Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.22.Z), 
- Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z), 
- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona w   wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z), 
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z), 
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach(47.26.Z), 
- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.29.Z),  
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), 
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), 
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), 
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z), 
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (47.64.Z), 
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(47.65.Z), 



- Transport kolejowy towarów (49.20.Z), 
- Transport drogowy towarów (49.41.Z), 
- Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A), 
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B), 
- Transport morski i  przybrzeżny towarów (50.20.Z), 
- Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z), 
- Transport lotniczy towarów (51.21.Z), 
- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B), 
- Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z), 
- Przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A), 
- Przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B), 
- Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C), 
- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), 
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), 
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z), 
- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). 
- Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z.), 
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20).” 
 
W miejsce dotychczasowej treści § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 
 
„Kapitał zakładowy wynosi 137.500 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset) i dzieli się 
na 1.375.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym: 
a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000. 
b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000. 
c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000.” 
 
proponuje się następującą: 
 
„Kapitał zakładowy wynosi 144.600,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset 
złotych) i dzieli się na 1.446.000 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym: 
a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000. 
b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000. 
c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000. 
d) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C1 o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.071.000. 
Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi” 
 



Proponuje się skreślić §51 Statutu Spółki: 
 
„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 
7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 
71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o 
wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii C1 
uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.” 


