
Wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki 

dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

w dniu 30 czerwca 2021 r. 

 

 

- Dotychczasowa treść §3 Statutu Spółki: 

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.” 

 

- Obecnie obowiązująca treść §3 Statutu Spółki: 

„Siedzibą Spółki jest Kraków.” 

 

 

- Dotychczasowa treść ust.1 lit. c) §10 Statutu Spółki: 

„c) 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji uprzywilejowanych, imiennych  serii C o 

numerach 00.000.001 do 21.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć 

groszy) każda akcja.” 

 

- Obecnie obowiązująca treść ust.1 lit. c) §10 Statutu Spółki: 

„c) 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji serii C, w tym: 

(i) 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C o numerach 

00.000.001 do 01.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) 

każda akcja, 

(ii) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach 

01.000.001 do 21.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) 

każda akcja,” 

 

 

- Skreślona treść ust 2-4 §11 Statutu Spółki: 

„2. Zbycie akcji imiennych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Założycieli, która winna 

być udzielona w terminie 14 dni od dnia, w którym ostatni z Założycieli został 

powiadomiony w formie pisemnej o zamiarze zbycia akcji imiennej. W powiadomieniu 

Zbywca wskazuje cenę za jaką akcje mają być nabyte oraz osobę Nabywcy. 

3. W razie odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Założyciele obowiązani są 

do wskazania Nabywcy akcji imiennych w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin 

na wyrażenie zgody na zbycie. W takim wypadku akcje winny być nabyte przez Nabywcę 

wskazanego przez Założycieli za cenę wskazaną w zawiadomieniu, o którym mowa w 

ustępie 2. Cena winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin na 

wskazanie przez Założycieli Nabywcy. 

4. Wszelkie uprawnienia osobiste każdego z Założycieli wygasają w stosunku do jego 

osoby z chwilą kiedy przestanie być Akcjonariuszem Spółki. W sytuacji, gdy żadnemu z 

Założycieli nie przysługują już uprawnienia osobiste wskazane w ust. 1powyżej, zbycie 

akcji imiennej” 

 

 

- Obecnie obowiązująca treść dodawanego ust. 7 §24 Statutu Spółki: 

„W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie 

opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do 



wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady 

Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. 

Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków 

Rady. Głosowanie jest tajne.” 

 

 

- Obecnie obowiązująca treść dodawanego ust. 7 §28 Statutu Spółki: 

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli 

uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 

 

 

 

 


