
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść zmian uchwalonych 26 
kwietnia 2010 r.: 
 
- §5 ust.1 Statutu 
obowiązujący dotychczas:  
 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00 złotych (jeden milion dwieście 
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: 
a) 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A, 
b) 1.685.875 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B.” 
 
uchwalona zmiana: 

 
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt 
jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na: 

a) 2.116.625 (dwa miliony sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji 
imiennych uprzywilejowanych serii A,  

b) 4.192.998 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 
dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela.”. 

 
 
- §11 Statutu Spółki 
 
obowiązujący dotychczas:  
„1. JeŜeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed 
upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie 
mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje takŜe Radzie Nadzorczej. 
2. JeŜeli stosownie do postanowień ust. 1 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne 
Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na 
termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania 
uchwał zastrzeŜonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne 
Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, 
jeŜeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał 
zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. 
3. JeŜeli stosownie do postanowień art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych zostaną zwołane 
dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę 
Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. JeŜeli jednak porządek obrad obu 
Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.” 
 
uchwalona zmiana: 
„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
2. JeŜeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed 
upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie 



mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje takŜe Radzie Nadzorczej. 
3. JeŜeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne 
Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na 
termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania 
uchwał zastrzeŜonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne 
Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć tylko wówczas, 
jeŜeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał 
zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe zwołać takŜe Rada Nadzorcza albo 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów. 
5. JeŜeli stosownie do postanowień art. 399 § 1, §2 lub §3 kodeksu spółek handlowych 
zostaną zwołane dwa lub trzy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, 
drugie przez Radę Nadzorczą, trzecie przez akcjonariuszy) wówczas wszystkie winny się 
odbyć. JeŜeli jednak porządek obrad równolegle zwołanych Nadzwyczajnych Walnych 
Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy.” 
 
- §12 Statutu Spółki: 
 
obowiązujący dotychczas:  
„1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Rada Nadzorcza oraz 
akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie. 
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia kaŜdy wniosek 
zgłoszony na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub 
akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co 
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 
4. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie 
wskazanym w Ŝądaniu lub w najbliŜszym terminie umoŜliwiającym rozstrzygnięcie przez 
zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. 
5. Walne Zgromadzenie moŜe w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej 
większością ¾ (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a 
takŜe zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne 
Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania 
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariusza.” 
 
uchwalona zmiana: 
 
„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia wszelkie sprawy 
wskazane w Ŝądaniu skierowanym przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, pod warunkiem spełnienia wymogów 
dotyczących treści, formy i terminu skierowania Ŝądania określonych w kodeksie spółek 
handlowych i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” 
 
 
- w §18 Statutu Spółki, po ust.1 dodano  ust.11  w następującym brzmieniu: 



 
  „11 .JeŜeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu 
audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niŜ pięciu członków, to na 
mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie 
niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza." 
 
 
 


