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PROPONOWANE ZMIANY STATUTU Angel Business Capital Spółka Akcyjna 
 

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Angel Business 

Capital Spółka Akcyjna punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje 

dotychczasową treść  oraz projekt zmiany tych paragrafów. 

 

Dotychczasowa treść § 3 pkt 1  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa 
tysiące złotych) i jest podzielony na 31.430.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści 
tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:  

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł 
(czterdzieści groszy) każda, 

2) 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką, 

3) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł 
(czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką, 

4) 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda 

5) 23.572.500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. 

 

Proponowane zmiany § 3 pkt 1 Statutu Spółki: 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset 

siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie więcej, niż 46.430.000 (czterdzieści sześć 

milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym: 

a) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł 

(czterdzieści groszy) każda, 

b) 2 290 000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 

wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką, 

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł 

(czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką, 

d) 3 367 500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, 

e) 23 572 500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.” 

f) nie więcej, niż 15 000 00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. 
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Dotychczasowa treść §3b Statutu Spółki: 

1. W terminie do dnia 02.04.2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.367.500,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy). 

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń 
kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert 
prywatnych. 

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga 

uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej jednogłośnie, akceptującej daną emisję oraz 
zatwierdzającej cenę emisyjną akcji. 

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

 
Proponowane zmiany §3b Statutu Spółki: 
 
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić 

także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych 

utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i 

drugi sposób łącznie. 

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z 

art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: 

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może 

nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w 

punktach od 2) do 9) poniżej. 

2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 31 grudnia 2019 roku. 

3) Kapitał docelowy wynosi 9 400 000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych); 

4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej 

zarejestrowania przez Sąd. 

5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że 

wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do: 

a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, 

dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy 

spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH; 

b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w 

ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia 

akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części. 
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7) 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 działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 

publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu. 

8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu 

notarialnego. 

9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień 

osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.( art. 444 par.6 k.s.h.). 

10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego ze środków własnych Spółki.” 

 
  


