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Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 16 października 2020 roku 
Zestawienie zmian w Statucie Sygnity S.A. 

 
 
1) Art. 4a w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.” 
 
uchyla się w całości, a jego treść zostaje przeniesiona do art. 5, zgodnie z pkt 4) poniżej. 
 
 
2) Art. 5.2. Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„5.2.  Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego: 
a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 
marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 
(siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja; 

b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia 
akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał 
zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech 
tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu 
trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości 
nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja; 

c)  na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii 
R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R 
podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy 
Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) 
złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela 
serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 

d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii 
S Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S 
podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2003 roku, kapitał 
zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu 
tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji 
zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 

e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii 
T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T 
podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został 
warunkowo podwyższony o kwotę 152.400 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w 
drodze emisji 152.400 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii 
T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 

f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii 
U Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U 
podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został 
warunkowo podwyższony o kwotę 137.200 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych w 
drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U 
o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.” 

 
uchyla się w całości. 
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3) Zmienia się numerację pozostałych jednostek redakcyjnych w art. 5 w ten sposób, że: 

dotychczasowy art. 5.3. otrzymuje nowy numer 5.2 oraz dotychczasowy art. 5.5 otrzymuje 
nowy numer 5.3. 

 
 

4) Dodaje się w art. 5 ustęp 4 o następującym brzmieniu: 
 

„Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.” 
 

 
5) Art. 5(1) Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„Artykuł 5(1) 
5(1).1 Zarząd jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie 

dłuższy niż do dnia 30 września 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie 
większą niż 1.188.624 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu 
upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego 
po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady 
pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi 
osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze 
upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków 
własnych Spółki. 

5(1).2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5(1).1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o 
podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.” 

 
uchyla się w całości. 
 
 
6) Art. 5(2) Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„Artykuł 5(2) 
5(2). Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru 

dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego 
Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały 
podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w 
obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.” 

 
uchyla się w całości. 
 
 
7) Art. 10 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„Artykuł 10 
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Przejściowe 
zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za sobą nieważności podejmowanych 
uchwał.” 
 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„Artykuł 10 
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. W razie 
wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie 
jego śmierci, w wyniku czego liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby 
członków określonej w zdaniu pierwszym, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze 
jednomyślnej uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować 
do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady 
Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.” 
 
 
8) Art. 11.6 w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„11.6 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, 

wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym 
dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego 
życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia 
mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu.” 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„11.6 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, 

wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania 
powyższego dwutygodniowego terminu.” 

 
 
9) Art. 11.7 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

– na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy – w trybie 
pilnym. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym nie jest wymagany 
dwutygodniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, a za skuteczne zwołanie 
posiedzenia Rady uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku 
posiedzenia poprzez przekazanie członkom Rady stosownej informacji za pośrednictwem 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. drogą telefoniczną, bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy i numery wskazane przez członków Rady 
Nadzorczej za potwierdzeniem. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej 
w trybie pilnym, a także miejscu i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej winni być 
zawiadomieni nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia.   

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„11.7 W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, 
bądź z własnej inicjatywy – w trybie pilnym. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej 
w trybie pilnym nie jest wymagany dwutygodniowy termin zawiadomienia o zwołaniu 
posiedzenia, a za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady uważa się zawiadomienie jej członków 
o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia poprzez przekazanie członkom Rady 
stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, tj. drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy i 
numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem. O planowanym 
terminie odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym, a także miejscu i porządku 
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obrad członkowie Rady Nadzorczej winni być zawiadomieni nie później niż na 3 dni przed 
terminem posiedzenia.” 

 
 
10) Art. 11.9 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne 

i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki 
audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. 
Z zastrzeżeniem Art. 11.12, uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod 
warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim 
udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia 
protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie 
odbywa się pod jego przewodnictwem.” 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne 

i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki 
audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. 
Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez 
każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, 
że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu 
Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego 
przewodnictwem.” 

 
 
11) Art. 11.10 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie 

pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„11.10 Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami 

Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały.” 

 
 
12) Art. 11.11 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 

uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„11.11 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z 
zastrzeżeniem że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” 

 
 
13) Art. 11.12 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może dotyczyć 

wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, Sekretarza Rady Nadzorczej, 
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.” 

 
uchyla się w całości. 
 
 
14) Zmienia się numerację jednostek redakcyjnych w art. 11 w ten sposób, że: dotychczasowy 

art. 11.13 otrzymuje nowy numer 11.12 oraz dotychczasowy art. 11.14 otrzymuje nowy 
numer 11.13. 

 
 

15) Art. 12.2 lit. c) w dotychczasowym brzmieniu: 
 
c) wyrażanie zgody na udział Spółki lub podmiotu od niej zależnego w transakcjach, których 

drugą stroną są: 
(I) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki, 
(II) członkowie Zarządu Spółki oraz podmioty z nimi powiązane, 
(III) członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz podmioty z nimi powiązane.” 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

c) wyrażanie zgody na udział Spółki lub podmiotu od niej zależnego w transakcjach, których 
drugą stroną są: 
(I) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki, 
(II) członkowie Zarządu Spółki oraz podmioty z nimi powiązane w rozumieniu 

międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości, 

(III) członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz podmioty z nimi powiązane w rozumieniu 
międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości.” 
 
 

16) Art. 14 w dotychczasowym brzmieniu: 
 

„Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5(2), Art. 11.13 a), Art. 12.2 h) oraz Art. 20.5 niniejszego Statutu 
Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na 
posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej, o ile wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie.” 
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otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na 
posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie, o ile Statut lub obowiązujące przepisy 
nie stanowią inaczej.” 
 
 
17) Art. 15.2 w dotychczasowym brzmieniu: 

 
„15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrachunkowego Spółki.” 
 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego Spółki.” 
 
 
18) zmienia się numerację jednostek redakcyjnych w art. 15 w ten sposób, że dotychczasowy art. 

15.5 otrzymuje nowy numer 15.3 oraz dotychczasowy art. 15.6 otrzymuje nowy numer 15.4. 


