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Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

I. 

Obecne brzmienie §7 Statutu: 

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset 

pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 26.752.842,00 (dwadzieścia 

sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:  

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,  

b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o 

numerach od 1 do 2.960.802, 

c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,  

d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D 

o numerach od 1 do 2.951.022,  

e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji 

serii E o numerach od 1 do 2.462.527, 

f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000, 

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii 

H o numerach od 1 do 5.608.455. 

h) 7.216.220 ( słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia ) akcji 

serii J o numerach od 1 do 7.216.220. 

i) 2.210.374 ( dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery ) akcji serii K o 

numerach od 1 do 2.210.374. 

j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) 

akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842. 

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.  

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy w 

drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno 

gotówką jak i wkładami niepieniężnymi. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem  pierwszeństwa, a 

także warranty subskrypcyjne.  

6.  

a) Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez 

okres do dnia 8 marca 2014 r., do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

wyższą niż 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) na warunkach określonych 

w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).  

b) Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1.  

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. 

d)  Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, z tym 

zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa o więcej niż 10% od średniej 

arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 20 kolejnych sesji 

okresu kończącego się na 10 dni przed datą złożenia propozycji objęcia akcji .  

e) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w lit. f) poniżej, w całości lub w 
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części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 

Docelowego.  

f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 

okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 

Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania 

prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z 

upływem okresu, o którym mowa w lit. a) powyżej. Zarząd jest upoważniony do: ustalania 

warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, 

warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich 

umarzania. 

g) Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do 

podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację, a także w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści 

pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć 

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do 

objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na 

podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki,  serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd., 

wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) – z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji 

zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji 

zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, 

określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji. 

Nowe brzmienie §7 Statutu: 

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset 

pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 26.752.842,00 (dwadzieścia 

sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:  

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,  

b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o 

numerach od 1 do 2.960.802, 

c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,  

d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D 

o numerach od 1 do 2.951.022,  

e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji 

serii E o numerach od 1 do 2.462.527, 

f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000, 

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii 

H o numerach od 1 do 5.608.455. 

h) 7.216.220 ( słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia ) akcji 

serii J o numerach od 1 do 7.216.220. 
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i) 2.210.374 ( dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery ) akcji serii K o 

numerach od 1 do 2.210.374. 

j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) 

akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842. 

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.  

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy w 

drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno 

gotówką jak i wkładami niepieniężnymi. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem  pierwszeństwa, a 

także warranty subskrypcyjne.  

6.  

a) Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez 

okres do dnia 8 marca 2014 r., do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

wyższą niż 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) na warunkach określonych 

w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).  

b) Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1.  

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. 

d)  Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, z tym 

zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa o więcej niż 10% od średniej 

arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 20 kolejnych sesji 

okresu kończącego się na 10 dni przed datą złożenia propozycji objęcia akcji .  

e) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w lit. f) poniżej, w całości lub w 

części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 

Docelowego.  

f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 

okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 

Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania 

prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z 

upływem okresu, o którym mowa w lit. a) powyżej. Zarząd jest upoważniony do: ustalania 

warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, 

warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich 

umarzania. 

g) Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do 

podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację, a także w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści 

pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć 

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do 
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objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na 

podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki,  serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd., 

wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) – z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji 

zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji 

zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, 

określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji. 

8. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 

złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu 

przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom 2.550.000 (dwa miliony pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie 

Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r.– z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do 

warrantów subskrypcyjnych i akcji serii M. Prawo do objęcia akcji serii M może zostać 

wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą.” 

II. 

Obecne brzmienie §22 ust. 2 pkt 16 Statutu: 

„Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa 

Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.” 

Nowe brzmienie §22 ust. 2 pkt 16 Statutu: 

„Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa 

Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji  

Rady Nadzorczej, co wyłącza – w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia opisane w art. 

393 pkt 4 Ksh.” 

 

Proponowane przez Akcjonariusza dodatkowe zmiany Statutu Spółki: 

 

III. 

 

Obecne brzmienie § 21 ust. 1 Statutu: 

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej.” 

 

Nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu: 

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Podczas nieobecności 

Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, jego kompetencje wykonuje 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.” 

 

 

IV. 
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Obecne brzmienie § 22 ust. 2 pkt 13 Statutu: 

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki 

lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki,” 

 

Nowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 13 Statutu: 

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki 

dysponującymi 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu 

Podmiotu Powiązanego lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,” 

 

V. 

 

Obecne brzmienie § 30 Statutu (z pkt 12): 

„Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie, do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, 

2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana Statutu Spółki, 

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki, 

8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskryp 

cyjnych, 

9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

10) [skreślony] 

11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 

12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki 

lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, 

13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.” 

 

Nowe brzmienie § 30 Statutu (po uchyleniu pkt 12): 

„Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie, do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, 

2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana Statutu Spółki, 

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki, 

8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskryp 

cyjnych, 

9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

10) [skreślony] 

11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 

12) [skreślony] 

13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.” 


