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Zmiany Statutu Infoscan S.A. 

przyjęte Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

z dnia 6 września 2018 r.  

i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2018 r. 

 

§ 6 ust. 1 otrzymał brzmienie:  

„§ 6.  

1. Kapitał zakładowy wynosi 453.365,00 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.533.650 (cztery miliony pięćset trzydzieści 

trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 

złotych każda akcja, w tym:  

a) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000  

b) 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,    

c) 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o numerach od 000.001 do numeru 260.400,   

d) 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,    

e) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii  

E o numerach od 000.001 do numeru 160.000, 

f) 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  

serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000.”    

 

dotychczasowa treść § 6 ust. 1: 

„§ 6 

1. Kapitał zakładowy wynosi 437.365,00 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt 

trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) 

złotych każda akcja, w tym: 

a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000, 

b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650, 

c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o numerach od 000.001 do numeru 260.400, 

d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600, 

e. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F o numerach od 000.001 do numeru 1.870.000” 
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§ 6a otrzymał brzmienie:   

„Kapitał docelowy  

§6a  

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

niż 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 

390.000 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 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, dokonanej 

uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 września 2018 

roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.  

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub 

kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji 

akcji.  

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za 

wkłady pieniężne.   

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w 

drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu 

spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może 

decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w 

szczególności Zarząd jest umocowany do:   

1)  zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity 

depozytowe w związku  z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa;   

2)  podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o 

dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa;  

3)  podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w 

drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania 

się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z 

zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;   
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4)  zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te 

zmiany.   

8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 

niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”  

 

dotychczasowa treść § 6a 

 

„§6a 
1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą 

niż 187.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej 

niż 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 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, dokonanej 

uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 

roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.  

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub 

kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji 

akcji.  

4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o 

których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa 

zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze 

upoważnienie.  

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za 

wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.  

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego.  

7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady 

Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.  

8. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu 

spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może 

decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w 

szczególności Zarząd jest umocowany do:  

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w 
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związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa;  

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację 

akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o 

rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w 

drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się 

o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem 

postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;  

4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 

w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.  

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 

niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ” 

 

§ 16 ust. 1 i 2 otrzymał brzmienie:   

„Rada Nadzorcza  

§ 16.  

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu), jednak nie więcej niż 9  (dziewięciu) 

członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.   

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez 

Założycieli Spółki.”  

 

dotychczasowa treść § 16 ust. 1 i 2 
Rada Nadzorcza 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie.  

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli 

Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 

 

Usunięto: § 6b, w § 13 ust. 1 lit. "j" i "k", w § 13 ust. 2 lit. "j", § 13 ust. 4. 

 

Dotychczasowa treść § 6b, § 13 ust. 1 lit. "j" i "k", § 13 ust. 2 lit. "j", § 13 ust. 4: 

 

 

„§ 6b 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.000,00 zł. (słownie: 

szesnaście tysięcy złotych). 
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2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda, w liczbie nie większej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy). 

3. Akcje serii E obejmowane be przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A 

emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30 

grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób 

pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z 

wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.” 

 

§ 13 

1.Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 3/4 (trzech czwartych) głosów 

oddanych wymagają: 

[...] 

„j. rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), 

k. zaciągnięcie zobowiązania w wysokości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych)” 

 

2. Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów 

oddanych wymagają: 

[...] 

„j. wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych 

form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki” 

[...] 

 

„4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia 

powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.” 

 

  

 


