
PLANOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

(stan na 17.09.2021 r.) 

 

Aktualne brzmienie § 7 ust. 2 Statutu Spółki: 

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.672.990 (siedemnaście milionów sześćset 

siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o 

wartości nominalnej po 0,01 zł każda, w tym:  

a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A o numerach od 

000.000.001 do 010.200.000,  

b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii B 

o numerach od 000.000.001 do 000.887.890,  

c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii C o numerach od 

000.000.001 do 002.220.000,  

d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii D o numerach 

od 000.000.001 do 004.365.100. 

 

Nowe brzmienie §7 ust. 2 Statutu Spółki: 

 

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż .................................... zł 

(......................................................................................... złotych) oraz nie więcej niż 

................................................... zł (..................................................................................................... 

złotych) i dzieli się na nie mniej niż .......................... (.......................................................................) oraz 

nie więcej niż  ............................................ 

(..................................................................................................) akcji, o wartości nominalnej po 0,01 zł 

(zero złotych i jeden grosz) każda, w tym: 

a) 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A; 
b) 887.890 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii B; 
c) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii C; 
d) 4.365.100 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii D 
e) nie mniej niż ....................... (.................................) i nie więcej niż .................................... 

dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych 
na okaziciela serii E. 

 

Aktualne brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki: 

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej 

powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

Nowe brzmienie §21 ust. 1 Statutu Spółki: 

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje 

i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Pan Piotr Babieno 

i posiada co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, to posiada osobiste uprawnienie do 



powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do 

Spółki 

 

Dodanie §21 ust. 1A do Statutu Spółki o następującym brzmieniu: 

W przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób 

określony w ust. 1 powyżej lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z przysługującego mu 

osobistego uprawnienia do powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej, wówczas członków 

Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 1, powołuje i 

odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 


