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T-BULL S.A. 

INFORMACJE O ZMIANACH STATUTU ZAREJESTROWANYCH W KRS W DNIU 1 WRZEŚNIA 2022 R. 

ZGODNIE Z UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R. 

 

§ 6 ust. 1-2 
brzmienie dotychczasowe: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.830,50 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 

i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 

do 168.000; 

1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 

do 168.000; 

1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 

do 168.000; 

1.2.  448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela oznaczonych numerami 

od 56001 do 504000; 

1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 000001 do 20.000; 

1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 000001 do 20.000; 

1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 000001 do 20.000; 

1.4.  22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych numerami 

od 00001 do 22.100; 

1.5.  90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 

do 90.000; 

1.6.  37.889 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych serii F na okaziciela, 

oznaczonych numerami od 00001 do 37889; 

1.7.  26.316 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych serii G na okaziciela, o numerach 

od 000001 do 26.316. 

2. Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja 

serii A1, A2, A3 oraz C1, C2, C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.” 

 

§ 6 ust. 1-2 
brzmienie aktualne – zmienione zgodnie uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 30 czerwca 2021 r. i zarejestrowane w KRS w dniu 1 września 2022 r.: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.830,50 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 

i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1.1.1. 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 

do 135.000; 

1.1.2. 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 

do 135.000; 

1.1.3. 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 

do 135.000; 

1.2.  448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela oznaczonych numerami 

od 56001 do 504000; 

1.3.1. (uchylony) 

1.3.2. (uchylony) 

1.3.3. (uchylony) 
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1.4.  22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych numerami 

od 00001 do 22.100; 

1.5.  90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 

do 90.000; 

1.6.  37.889 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych serii F na okaziciela, 

oznaczonych numerami od 00001 do 37889; 

1.7.  26.316 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych serii G na okaziciela, o numerach 

od 000001 do 26.316; 

1.8.  93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych serii I na okaziciela, oznaczonych numerami 

od 00001 do 93.000; 

1.9.  66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych serii J na okaziciela, oznaczonych numerami 

od 00001 do 66.000. 

2. Akcje serii A1, A2 i A3 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A1, A2 i A3 

daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.” 

 

 

§ 19 ust. 2 pkt 2.9 
brzmienie dotychczasowe: 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: 

(…) 

„2.9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.” 

 

§ 19 ust. 2 pkt 2.9 
brzmienie aktualne – zmienione zgodnie uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 30 czerwca 2021 r. i zarejestrowane w KRS w dniu 1 września 2022 r.: 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: 

(…) 

„2.9. wybór biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki 

oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania innych usług, jeśli 

taki wybór przez Radę Nadzorczą wymaga upoważnienia.” 

 


