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OGŁOSZENIE  

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  

M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 

 

Na podstawie §22 Statutu spółki, Zarząd M FOOD S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 

które odbędzie się dnia 2 listopada 2021 roku o godzinie 16:00 w Łodzi, przy ulicy Karolewskiej 1  

 

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki 
na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji. Dniem rejestracji uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 17 października 2021r (tzw. record date)  

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane 
powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (6 października 2021 r.), 
a pierwszym dniem powszednim po record date (18 października 2021r) do podmiotów prowadzących 
ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa  
w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych tj.: 

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

b) liczbę akcji, 

c) rodzaj i kod akcji, 

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,  
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e) wartość nominalną akcji, 

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

h) cel wystawienia zaświadczenia, 

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie 
akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmioty prowadzące 
rachunki papierów wartościowych mogą pobierać opłaty zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Koszt wystawienia 
zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie. 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji 
i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem obrad. 
 

WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ 

WALNEGO ZGROMADZENIA, W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO 

UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU. 

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej 

Spółki http://www.m-food.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto 

każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej 

dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie 

wyłożona w Kancelarii Adwokackiej Redeł Podlasiak Spółka Partnerska, pod adresem: Łódź,  

ul. Sienkiewicza 15 lok.5/5a w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed datą odbycia 

Walnego Zgromadzenia, tj. pomiędzy 28.10.2021 r. a 02.11.2021 r. 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres  

e-mail Spółki: biuro@m-food.pl  

 

PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU   

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia 

http://www.m-food.pl/
mailto:biuro@m-food.pl
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Zgodnie z art.401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 
12 października 2021 roku.  

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby 
Spółki (90-560 Łódź, ul. Karolewska 1) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: biuro@m-
food.pl  

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania 
dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) 
zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania 
zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące 
akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały 
przesłane do Spółki na adres email: biuro@m-food.pl  w formie pliku PDF. 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 15 października 2021 roku, ogłasza zmiany w porządku 
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
Walnego Zgromadzenia.  

 

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 

Zgodnie z art.401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na 
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres 
siedziby Spółki (90-560 Łódź, ul. Karolewska 1) lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@m-
food.pl  

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia 
dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) 
dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku 
zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty 
identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego 
zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: biuro@m-food.pl  w formie pliku PDF. 

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
http://www.m-food.pl 

 

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art.401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  
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4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, 
formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzielaniu pełnomocnictwa w formie 
elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa.  

Zgodnie z postanowieniami art. 412 KSH akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć 
w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście 
lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć  
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego 
przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające 
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione  
w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie  
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez 
pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej http://www.m-food.pl  zakładka 
„Relacje Inwestorskie” dział „WZA” 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co 
innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli 
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje 
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno 
być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej 
powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać 
liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres e-mail:         
biuro@m-food.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 
16:00 w dniu 02 listopada 2021 roku.  

Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym 
dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, 
jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: biuro@m-food.pl   

Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na 
wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich 
rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone  
w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).  

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady 
Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki 
zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 
wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 
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Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (http://www.m-food.pl) oraz w siedzibie Spółki 
formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. 

 

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie 
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w 
trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 
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PROJEKTY UCHWAŁ 

UCHWAŁA NR  …..... / 2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

M FOOD Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Łodzi 

z dnia 2 listopada 2021 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na 

podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera 

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana 

……………………………………………….. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR …….. / 2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

M FOOD Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Łodzi 

z dnia 2 listopada 2021 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) 

uchwala niniejszym, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 

………………. 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr ……………….. 

z dnia ………………… 2021 roku. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

UCHWAŁA NR …….. / 2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
M FOOD Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi 
z dnia 2 listopada 2021 roku 

w sprawie w sprawie powołania członka Zarządu spółki  

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie 

art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana 

…………………………………… do Zarządu spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR …….. / 2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
M FOOD Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi 
z dnia 2 listopada 2021 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki  

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie 

art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać 

Panią/Pana ……………………………… do Rady Nadzorczej spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR …….. / 2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
M FOOD Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi 
z dnia 2 listopada 2021 roku 

w sprawie zmian w statucie Spółki 
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§ 1 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 
Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia 
dokonać zmian w treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:  
 
I - § 6 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 
 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 
2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:  

1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----------------------58.29.Z 

2) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z 

3) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych --------60.20.Z 

4) Działalność związana z oprogramowaniem ----------------------------------------------------- 62.01.Z 

5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ------------------------------- 62.02.Z 

6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ------------------- 62.03.Z 

7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62.09.Z 

8) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63.11.Z 

9) Działalność portali internetowych ----------------------------------------------------------------- 63.12.Z 

10) Działalność holdingów finansowych -------------------------------------------------------------- 64.20.Z 

11) Pozostałe formy udzielania kredytów ------------------------------------------------------------ 64.92.Z 

12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych --------------------------------------------------------- 64.99.Z 

13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek --------------------------------------- 68.10.Z 

14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -------------- 68.20.Z 

15) Pośrednictwo w obronie nieruchomościami ----------------------------------------------------68.31.Z 

16) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ---------------------------------- 68.32.Z 

17) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe ------------------------------ 69.20.Z 

18) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączenie holdingów finansowych -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70.10.Z 

19) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ------------------------------------ 70.21.Z 

20) Badania i analizy związane z jakością żywności ------------------------------------------------ 71.20.A 

21) Działalność agencji reklamowych ------------------------------------------------------------------ 73.11.Z 

22) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) --

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------73.12.C 

23) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów z wyłączeniem motocykli ------------------77.12.Z 

24) Wypożyczanie i dzierżawa pozostały artykułów użytku osobistego i domowego --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77.29.Z 

25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77.33.Z 

26) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane -------------------------------------------------------------------------------------- 77.39.Z 
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27) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim ------------------------------------------------------------------------------------ 77.40.Z 

28) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów --------------------------- 82.30.Z 

29) Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------ 85.59.B 

 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, 
zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub 
prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, 
zgody lub koncesji.” 
 

II - § 8a. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 

 

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)[kapitał 
docelowy].  

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń 
kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert 
prywatnych lub publicznych.  

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Podjęcie przez Zarząd uchwały 
w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej 
akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji 

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

III - § 9. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 
 
Akcje Spółki są akcjami na okaziciela 

IV - § 14 pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 
 
1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych, 

za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, przez Radę Nadzorczą Spółki, na wspólną 
trzyletnią kadencję.  
 

V - § 14 pkt 2. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 
 

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 
ustala Rada Nadzorcza Spółki.  
 

VI - § 19 pkt 13. Statutu Spółki ulega wykreśleniu 
 
VII - § 19 pkt 15. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: 
 

15) wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań  
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i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż  
1 000 000zł ( jeden milion złotych),  

 

VIII - § 25 pkt 13. Statutu Spółki ulega wykreśleniu 
 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny 
w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia 
w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 


