
Wyszczególnienie zmian Statutu uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 30 czerwca 2022 r. 

 
1) Zmiana § 9 Statutu: 

Obecne brzmienie: 

„§ 9 

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

zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy 
złotych), poprzez emisję nie więcej niż 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji 

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 

(„Kapitał Docelowy”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału 

Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za 

wkłady pieniężne. 

5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w 

uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; 

ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.  

6. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego.  

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami 
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste 

akcjonariuszy.  

8. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia  

do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.  

9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego 

Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia 

w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: 

1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających 

powodzenie akcji: 

2) podejmowanie uchwal oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu 

dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

3) złożenie akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia 

umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną; 

4) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie 

ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa; 

5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego 



Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 

310§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego 
kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te 

zmiany. 

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 

niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w spawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”  

 

Uchwalone brzmienie: 

„§ 9 
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.056.193,00 zł (trzy miliony pięćdziesiąt 

sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 

30.561.930 (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 
trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja („Kapitał Docelowy”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału 
Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku. 

4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za 

wkłady pieniężne. 
5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego. 

6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami 

uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste 
akcjonariuszy. 

7. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do 
podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. 

8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego 

o kwotę łącznie nie wyższą niż 456 193,00 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto 
dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 4.561.930 (cztery 

miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na 
okaziciela („Program Motywacyjny”): 

1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą 

członkowie personelu Spółki i spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i 
współpracownicy („Osoby Uprawnione”), zgodnie z zasadami i warunkami 

realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz  

w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
Regulaminie Programu Motywacyjnego, 

2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić 
będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. 

9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 

2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 
26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą 

zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd  
w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, 

za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. ---------------------------------  

10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych  
z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że 

postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają 

odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: 
1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających 



powodzenie akcji: 

2) podejmowanie uchwal oraz innych czynności faktycznych i prawnych  
w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych  

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem 
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 

4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego 
Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 

310§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego 

kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te 
zmiany. 

11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 
niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w spawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki.”   

 

2) Uchyla się § 12 ust. 3 Statutu w brzmieniu: 

„3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.” 

 

3) Zmiana § 22 ust. 2 Statutu: 

Obecne brzmienie: 

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w 

terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma 

prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 
określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 

dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.” 

 

Uchwalone brzmienie: 

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie 

sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo 
zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 

określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane.”. 

 


