
Uchwała nr [•]/2021 

z dnia 12 października 2021 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie  

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na 

podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana/-ią [•].  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  



 

Uchwała nr [•]/2021 

z dnia 12 października 2021 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie  

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia przyjąć 

następujący porządek obrad: 

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

4/ podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela oraz zmiany 

Statutu Spółki, 

5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.   

  



Uchwała nr [•]/2021 

z dnia 12 października 2021 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Yoshi Innovation S.A. z siedzibą Chorzowie  

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380588 

 

w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela  

oraz zmiany Statutu Spółki  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie, zważywszy na 

okoliczność, że: 

1. w dniu 10 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 

5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie 

subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki, na postawie której Walne Zgromadzenie Spółki dokonało 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 18.250.000 akcji imiennych serii 

D o wartości nominalnej 10 gr każda; 

2. intencją Walnego Zgromadzenia jest zamiana 18.250.000 akcji imiennych serii D na akcje 

zwykłe na okaziciela, 

a ponadto z uwagi na brzmienie uchylonego z dniem 1 marca 2021 roku art 336 § 1 kodeksu spółek 

handlowych, zgodnie z którym akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać 

imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji – Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Yoshi Innovation S.A. zatwierdziło w dniu 30 czerwca 2021 roku sprawozdanie 

finansowe za rok 2020, tj. rok, w którym nastąpiło pokrycie akcji serii D, 

 

działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zamiany 18.250.000 akcji imiennych serii D na akcje 

zwykłe na okaziciela. 

2. W związku z wyżej opisaną zamianą akcji serii D z akcji imiennych na akcje na okaziciela, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 8 ust. 1 

Statutu Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące 

brzmienie:  

 

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.213.500 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy pięćset 

złotych) i dzieli się na: 



1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda, 

2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda, 

3) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

4) 18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

5) 1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda.” 

 

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spo łki upowaz nia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

z uwzględnieniem zmian, o kto rych mowa w niniejszej uchwale. 

 

§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia, z zastrzez eniem, z e skutek prawny w postaci 

zmiany Statutu Spo łki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. 


