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Uchwalone zmiany Statutu Spółki  

TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie KRS 0000185671 

 
 

I. Obecnie obowiązujące brzmienie § 1 Statutu Spółki: 
„1. Spółka działa pod firmą TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu 
firmy TopLevelTennis.com S.A. 
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego TopLevelTennis.com S.A.” 
 
Uchwalone brzmienie § 1 Statutu Spółki: 
„1.  Spółka działa pod firmą Roof Renovation Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu 
firmy Roof Renovation S.A.----------------------------------------- 
2.  Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Roof Renovation S.A.” 
 

II. Obecnie obowiązujące brzmienie § 2 Statutu Spółki: 
„Siedzibą Spółki jest Kraków.” 
 
Uchwalone brzmienie § 2 Statutu Spółki: 
„Siedzibą Spółki jest Opole.” 
 

III. Obecnie obowiązujące brzmienie § 7 Statutu Spółki: 
„Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),   
b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z),   
c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 
d) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),   
e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),   
f) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),  
g) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 
h) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),   
i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),   
j) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),   
k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z),   
l) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),   
m) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),   
n) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),   
o) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),   
p) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),   
q) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),  
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r) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
(PKD 59.11.Z),  

s) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD74.90.Z), -  

t) pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 
85.59.B).   

 
Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, 
Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.” 
 
Uchwalone brzmienie § 7 Statutu Spółki: 
„Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), 
b) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 
c) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 
d) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 
e) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 
f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązaną (PKD 62), 
g) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), 
h) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 
i) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 
j) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z), 
k) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 
l) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),  
m) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 
n) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),  
o) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 
p) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),  
q) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  
r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  
s) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z), 
t) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 
u) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 
v) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), 
w) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),  
x) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),  
y) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),  
z) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z), 
aa) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD74.90.Z),  
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bb) pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 
85.59.B).  

 
Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, 
Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub 
koncesji.” 
 

IV. Obecnie obowiązujące brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.347.166,70 PLN (dwa miliony trzysta czterdzieści siedem 
tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.471.667 
(dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja.” 
 
Uchwalone brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.386.166,70 zł (siedemnaście milionów trzysta 
osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się 
na 173.861.667 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L o wartości 
nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.” 

 
V. Obecnie obowiązujące brzmienie § 8 ust. 2 Statutu Spółki: 

„Kapitał zakładowy składa się z: 
a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00.001 

do A-12.000, o łącznej wartości nominalnej 1.200,- zł (tysiąc dwieście złotych), 
b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od             

B-00.001 do B-58.000, o łącznej wartości 5.800,- zł (pięć tysięcy osiemset złotych),  
c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od      

C-000.001 do C-190.000, o łącznej wartości nominalnej 19.000,- zł (dziewiętnaście tysięcy 

złotych), 

d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych 
numerami od D-00.001 do D-22.800, o łącznej wartości nominalnej 2.280,- zł (dwa tysiące 
dwieście osiemdziesiąt złotych),  

e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E- 00.001 

do E-12.000, o łącznej wartości nominalnej 1.200,- zł (tysiąc dwieście złotych), 
f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, 

oznaczonych numerami od F-0.000.001 do F-2.205.200, o łącznej wartości nominalnej 
220.520,- zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),  

g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami 

od G-0.000.001 do G-2.500.000, o łącznej wartości nominalnej 250.000,- zł (dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od                   
H-0.000.001 do H-9.000.000, o łącznej wartości nominalnej 900.000,- zł (dziewięćset 
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tysięcy złotych). 

i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-0.000.001 
do I-4.000.000, o łącznej wartości nominalnej 400.000,- zł (czterysta tysięcy złotych). 

j) 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych 
numerami od J-0.000.001 do J-3.805.000, o łącznej wartości nominalnej 380.500,- zł 
(trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). 

k) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) 

akcji na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K-0.000.001 do K-1.666.667, o łącznej 
wartości nominalnej 166.666,70 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).” 

 
Uchwalone brzmienie § 8 ust. 2 Statutu Spółki: 
„Kapitał zakładowy składa się z: 
a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-

00.001 do A-12.000, o łącznej wartości nominalnej 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 
złotych zero groszy), 

b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 
B-00.001 do B-58.000, o łącznej wartości 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych zero 
groszy), 

c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami 
od C-000.001 do C-190.000, o łącznej wartości nominalnej 19.000,00 zł (dziewiętnaście 
tysięcy złotych zero groszy), 

d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych 
numerami od D-00.001 do D-22.800, o łącznej wartości nominalnej 2.280,00 zł (dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych zero groszy), 

e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E- 
00.001 do E-12.000, o łącznej wartości nominalnej 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 
złotych zero groszy), 

f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, 
oznaczonych numerami od F-0.000.001 do F-2.205.200, o łącznej wartości nominalnej 
220.520,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych zero groszy), 

g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami 
od G-0.000.001 do G-2.500.000, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).  

h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-
0.000.001 do H-9.000.000, o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 zł (dziewięćset 
tysięcy złotych zero groszy).  

i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-
0.000.001 do I-4.000.000, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy 
złotych zero groszy).  

j) 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych 
numerami od J-0.000.001 do J-3.805.000, o łącznej wartości nominalnej 380.500,00 zł 
(trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych zero groszy). 
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k) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
siedem) akcji na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K-0.000.001 do K-
1.666.667, o łącznej wartości nominalnej 166.666,70 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).   

l) 150.390.000 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na 
okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L-000.000.001 do L-150.390.000, o łącznej 
wartości nominalnej 15.039.000,00 zł (piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy 
złotych zero groszy).” 

 
VI. Obecnie obowiązujące brzmienie § 8 ust. 3 Statutu Spółki: 

„Cały kapitał zakładowy Spółki został opłacony gotówką.” 
 

Uchwalone brzmienie § 8 ust. 3 Statutu Spółki: 
„Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K 
został opłacony gotówką, a w zakresie akcji na okaziciela serii L został rozliczony wkładem 
niepieniężnym w postaci 3 000 (trzech tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 
złotych) każdy udział spółki Roof Renovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2g, lok. 3.2, 45-129 Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873045, której akta 
rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 387674796, NIP: 7543304363, o kapitale 
zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy).” 

 
 


