
PLANOWANE ZMIANY STAUTU INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

Dotychczasowe brzmienie § 8a. 

1. W terminie do dnia dwudziestego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2020 r.) Zarząd 

upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 

330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy 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 lub publicznych. 

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 

4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna 

ważona wolumenem kursu akcji z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o 

emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż 2,50 zł (dwa 

złote i pięćdziesiąt groszy). 

5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga 

uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną 

akcji. 

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące 

każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  

 

Proponowane brzmienie § 8a. 

1. W terminie do dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-

06-2023 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 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 lub publicznych.  

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.  

4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna 

ważona wolumenem kursu akcji z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o 

emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż 2,50 zł (dwa 

złote i pięćdziesiąt groszy).  

5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga 

uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną 

akcji.  

6.  Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące 

każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 



Dotychczasowe brzmienie § 9a. 

 

1. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 

2510000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii A, będzie uprawniony osobiście do 

powoływania i odwoływania: 

a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej  

w składzie pięcioosobowym, 

b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej  

w składzie sześcio- lub siedmioosobowym, oraz do wyznaczenia spośród powołanych członków 

Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie 

w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady 

Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej. 

3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji. 

4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez 

Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej 

kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego uprawnienia. 

5. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 

2510000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii A, będzie także uprawniony osobiście do 

powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania 

stosuje się odpowiednio ustępy powyższe. 

 

Proponowane brzmienie § 9a. 

 

1. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 

25100000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii A, będzie uprawniony osobiście do 

powoływania i odwoływania: 

a. 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej w składzie 

pięcioosobowym, 

b. 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady, w przypadku 

Rady Nadzorczej w składzie sześcio – lub siedmioosobowym. 

2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie 

w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym.   

3. Przysługujące Uprawnionemu Akcjonariuszowi prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej 

dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie 

opisanym powyżej. 



4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nieprzerwanie przez okres nie 

krótszy niż 1 miesiąc brak osoby powołanej przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie opisanym 

w ust. 1-3, a w konsekwencji liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa od wymaganej zgodnie z 

postanowieniem § 16 ustęp 1 Statutu, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej 

przechodzi na Walne Zgromadzenie. Uprawniony Akcjonariusz zachowuje prawo do odwołania w 

każdym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w trybie 

opisanym w zdaniu poprzedzającym i powołania w to miejsce innego członka Rady w trybie 

opisanym w ust. 1-3. 

5. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 

2.510.000 akcji serii A, będzie także uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa 

Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe. 

 

 

 

 

 

 


