
Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki 

 

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki: 

„§ 3. 

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.” 

 

Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki: 

„§ 3. 

Siedzibą Spółki jest Wrocław.” 

 

 

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki: 

„§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych)) złotych i 

dzieli się na: 

1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 

gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), 

2/ 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta 

sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 

3/ 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć 

groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy), 

4/ 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) 

do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).” 

 

Proponowane brzmienie §8 Statutu Spółki w związku z uchwałą w sprawie emisji akcji serii E: 

„§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.999.994,40 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) i dzieli się 79.999.944 siedemdziesiąt 

dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje, 

tj.: 

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000; 

2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 462500; 

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000; 

4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 

numerami od 0000001 do 5929500; 

5) 70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944.” 

 

Proponowane brzmienie §8 Statutu Spółki w związku z uchwałami w sprawie emisji akcji serii E 

oraz emisji akcji serii F: 

„§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 7.999.994,50 zł (siedem milionów dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) i nie więcej, niż 

8.799.994,40 zł (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 



dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) i dzieli się na nie mniej, niż 79.999.945 (siedemdziesiąt dziewięć 

milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji i nie więcej, 

niż 87.999.944 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt cztery) akcje, tj.: 

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000; 

2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 462500; 

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000; 

4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 

numerami od 0000001 do 5929500; 

5) 70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944; 

6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 

0000001 do nie większego, niż 8.000.000.” 

 

 

Dotychczasowe brzmienie §9 Statutu Spółki: 

§ 9. 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 187.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy 

złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, 

począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem 

wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian 

za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady 

niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o 

upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa 

poboru akcji w całości lub w części. 

 

Proponowane brzmienie §9 Statutu Spółki: 

„§9 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 

Spółki, o kwotę nie większą niż 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie 

więcej niż 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych 

podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego 

zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady 

pieniężne. 



5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny 

emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 

6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału 

docelowego. 

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami 

uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy, 

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia 

kapitału ze środków własnych Spółki.  

9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu 

spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest 

umocowany do: 

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

zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 

2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji 

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

akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o 

prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną; 

4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o 

wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem 

postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach 

kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 

Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także 

ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. 

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym 

paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki.” 

 

 


