
Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Foxbuy.com S.A. na walne zgromadzenie zwołane na

dzień 16 września 2020 r.  

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki: 

Dotychczasowa treść w brzmieniu: 

„§ 8 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

i  dzieli  się na 4.000.000 (cztery miliony)  akcji  na okaziciela serii  A o wartości  nominalnej  10 gr

(dziesięć  groszy)  każda  oraz  650.000 (sześćset  pięćdziesiąt  tysięcy)  akcji  na  okaziciela  serii  B  o

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii

C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda).” 

Proponowana zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„§  8 ust.  1  Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  nie  więcej  niż  990.000,00 zł  (dziewięćset

dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych) i dzieli się na:

1. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda, 

2. 650.000  (sześćset  pięćdziesiąt  tysięcy)  akcji  na  okaziciela  serii  B  o  wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3. 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, 

4. nie  więcej  niż  2.250.000  (dwa  miliony  dwieście  pięćdziesiąt  tysięcy)  akcji

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

każda.” 

§ 9 Statutu Spółki: 

Dotychczasowa treść w brzmieniu: 

 „§ 9

1. Zarząd  Spółki  jest  upoważniony do  podwyższenia  kapitału  zakładowego Spółki  łącznie  o

kwotę nie wyższą niż 573.000 zł  (słownie:  pięćset  siedemdziesiąt  trzy tysiące złotych),  w

jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia

kapitału  zakładowego  Spółki  oraz  do  emitowania  nowych  akcji  Spółki  w  ramach  limitu

określonego  powyżej  wygasa  z  upływem  lat  trzech  od  dnia  rejestracji  zmiany  Statutu

dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lipca 2018 roku. 

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w

zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wy

4. dania  akcji  w  zamian za  wkłady niepieniężne  wymagają  zgody Rady Nadzorczej  Spółki.

Zarząd Spółki  może,  za zgodą Rady Nadzorczej,  pozbawić w całości  lub w części  prawa



pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru),

związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego

Zarządowi  w  Statucie  Spółki  upoważnienia  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w

granicach kapitału docelowego.”

Proponowana zmiana § 9 Statutu Spółki:

„§ 9 

1. Zarząd Spółki  jest  upoważniony  do  dokonania  jednego  lub  kilku  podwyższeń  kapitału

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż  573.000,00 zł

(pięćset  siedemdziesiąt  trzy  tysiące  złotych),  w  terminie  do  dnia  31  sierpnia  2023  roku

(„kapitał docelowy”). 

2. Akcje  emitowane  w ramach kapitału docelowego będą akcjami  na okaziciela  i  mogą być

pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

3. Cena emisyjna  akcji  wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie  ustalona przez

Zarząd  Spółki  w  uchwale  o  podwyższeniu  kapitału  zakładowego  w  ramach  niniejszego

upoważnienia. 

4. Zarząd  jest  upoważniony  do  emitowania  warrantów  subskrypcyjnych  imiennych  lub  na

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

docelowego. 

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w

całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w

granicach  kapitału  docelowego  lub  w  związku  z  wykonaniem  praw  z  warrantów

subskrypcyjnych. 

6. Zarząd  Spółki  decyduje  o  wszystkich  sprawach  związanych  z  podwyższeniem  kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b)  zawierania  umów  o  subemisję  inwestycyjną,  subemisję  usługową  lub  innych  umów

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania

umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub

prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu na rynku NewConnect.” 


