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Dotychczasowe brzmienie §5 Statutu Spółki: 
 „  
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 
150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 
a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) o numerach od A1 do A1 000 000.   
b/ nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B500 000.   
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.  
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.  
4. Akcje serii A obejmują:  
a) w liczbie 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę   

49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,  
b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na 

kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak,   
c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na 

kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,   
d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 

zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist.  
5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.500,00 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych) i 
dzieli się na 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych 
serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii 
C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu 2. Prawo do objęcia akcji C 
może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2018 roku, z zastrzeżeniem 
szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów 
subskrypcyjnych serii A w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z 
warrantów subskrypcyjnych wygasają.” 
 
Nowe brzmienie §5 Statutu Spółki: 
„  
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 
150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 
a/ 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) o numerach od A1 do A1 000 000.   
b/ nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od B1 do B500 000.   
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości gotówką do dnia zarejestrowania Spółki.  
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.  
4. Akcje serii A obejmują:  
a) w liczbie 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o numerach od A1 do A490 000 na kwotę   

49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Jakub Kurbiel,  
b) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A490 001 do A735 000 na 

kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Błasiak,   
c) w liczbie 245 000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) o numerach od A735 001 do A980 000 na 

kwotę 24 500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) Maciej Żak,   
d) w liczbie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o numerach od A980 001 do A1 000 000 na kwotę 2 000,00 

zł (dwa tysiące złotych) Michał Feist.  
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5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.500,00 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych) i 
dzieli się na 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja. Celem warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów 
subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia 
akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do 
objęcia akcji C może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem 
szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów 
subskrypcyjnych serii A w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z 
warrantów subskrypcyjnych wygasają.” 
 
 
 
   


