
 
 

 
 

Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 19 sierpnia 2021 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

 

Proponowane zmiany statutu Spółki: 

 

I. Zmieniona zostaje treść § 7a ust. 1 statutu Spółki. 

 

Dotychczasowe brzmienie § 7a statutu Spółki: 

1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 29 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2021 roku, do 

podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek 

handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 54.564.160 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery 

miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych 

jako kolejne serie, o wartości nominalnej 7 zł (słownie: siedem złotych) każda. W powyższych granicach 

Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. 

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki 

poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, 

liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez 

Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich 

umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje 

uczestniczą w dywidendzie. 

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub 

w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić 

ze środków własnych spółki. 

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i 

niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 

6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać 

akcjonariuszom osobistych uprawnień. 

7. Zarząd umocowany jest do: 

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych 

w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru; 

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do 

obrotu na rynku regulowanym. 

 

 

 



 
 

 
 

Proponowane brzmienie § 7a statutu Spółki: 

„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 19 sierpnia 2021 roku do 19 sierpnia 2024 roku, do 

podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek 

handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 46.777.884,00 zł (słownie: czterdzieści sześć 

milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), poprzez emisję 

akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 6 zł (słownie: sześć złotych) każda. W 

powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub 

więcej niż jednego podwyższenia. 

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych 

emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę 

oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę 

umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów 

byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje 

uczestniczą w dywidendzie. 

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części 

prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze 

środków własnych spółki. 

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, 

bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 

6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać 

akcjonariuszom osobistych uprawnień. 

7. Zarząd umocowany jest do: 

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w 

ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru; 

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do 

obrotu na rynku regulowanym.” 

 


