
ZMIANY STATUTU UCHWALONE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BVT 
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU 

 
 
Uchwalone brzmienie § 5 Statutu Spółki: 
 

„§ 5 
 
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:  
1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z;  
2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;  
3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z;  
4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych – 66.19.Z;  
5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z;  
6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;  
7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z; 
8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 
70.10.Z;  
9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z; 
10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z;  
11) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim – 77.40.Z; 
12) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z;  
13) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – 82.99.Z.” 

 
 
Obecnie obowiązujące brzmienie § 5 Statutu Spółki: 
 

„§ 5. 
 
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: 
1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z; 
2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z; 
3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z; 
4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych – 66.19.Z; 
5) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 

70.10.Z; 
6) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z; 
7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z; 
8) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim – 77.40.Z; 
9) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z; 
10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 82.99.Z.” 
 
 

 



Uchwalone brzmienie § 8 Statutu Spółki: 
 

„§8 
 
1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia 
upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna 
maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 830.000,00 zł 
(osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest 
dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.  
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady 
pieniężne. 
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.  
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki 
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.  
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i 
na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady 
Nadzorczej.”  
 
 
Obecnie obowiązujące brzmienie §8 Statutu Spółki: 
 

„§8 
 
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do 
podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o 
kwotę 675.000,00 PLN (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100). Zarząd może wykonać 
powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za 
wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. 
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne i 
emitować obligacje zamienne na akcje Spółki. 
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki 
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak też na pozbawienie 
akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji, Zarząd musi uzyskać zgodę Rady 
Nadzorczej.” 
 
 


