Zestawienie dokonanych zmian Statutu Spółki z dotychczas obowiązującymi
postanowieniami:
Dotychczas obowiązująca treść Statut:

Dokonana zmiana Statutu:
§ 2 Statutu

§2
Siedzibą Spółki jest Milanówek.

§2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 8 ust. 1 Statutu

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.866.608 zł
(trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset osiem złotych).

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
45.866.608,00 zł (czterdzieści pięć milionów
osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem
złotych zero groszy) oraz nie więcej niż
47.866.608,00 zł (czterdzieści siedem milionów
osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem
złotych zero groszy).

§ 8 ust. 3 i 4 Statutu
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem
złotych).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4 483 326
(słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt
trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji
zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złoty)
każda akcja, a mianowicie na:
1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 8 zł (osiem złoty)
każda akcja
2) 4.452.076
(cztery
miliony
czterysta
pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt
sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o
wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych),
każda akcja;

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 zł
(zero złotych czterdzieści groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż
114.666.520 (sto czternaście milionów sześćset
sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia)
oraz nie więcej niż 119.666.520 (sto
dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt
sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji
zwykłych o wartości nominalnej 0,40 zł (zero
złotych czterdzieści groszy) każda akcja, a
mianowicie na:
1) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy)
sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści
groszy) każda akcja, o numerach od 000001
do 625000;
2) 89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów
czterdzieści
jeden
tysięcy
pięćset
dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii U o
wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych
czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach
od 00000001 do 89041520;
3) nie mniej niż 25.000.00 (dwadzieścia pięć
milionów) i nie więcej niż 30.000.000
(trzydzieści milionów) sztuk akcji na
okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,40
zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda
akcja, o numerach od numeru 00000001 do
numeru nie niższego niż 25000000 oraz nie
wyższego niż 30000000.

nowy § 81 Statutu
§ 81
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą
niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów
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osiemset tysięcy złotych zero groszy) poprzez
emisję nie więcej niż 67.000.000 (sześćdziesięciu
siedmiu milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (zero
złotych czterdzieści groszy) każda akcja, w drodze
jednego albo kilku podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki, w granicach określonych
powyżej (kapitał docelowy).
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2018 r.
Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2
Kodeksu spółek handlowych, z terminem
wykonania prawa zapisu upływającym nie później
niż z dniem 30 czerwca 2018 r., w ramach jednej
lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub
objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach
kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1
powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić
akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa
poboru w stosunku do:
a) akcji emitowanych w ramach każdego
podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego, o którym
mowa w ust. 1 powyżej;
b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
w ust. 3 powyżej.
Zarząd może wydawać papiery wartościowe,
w tym w szczególności akcje i warranty
subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału
docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie
stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz
emisją warrantów subskrypcyjnych, o których
mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd
jest umocowany do:
a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania
zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej
papierów wartościowych, w tym w
szczególności
akcji
i warrantów
subskrypcyjnych, emitowanych w ramach
kapitału docelowego;
b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania
zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu
papierów wartościowych, w tym w
szczególności
akcji
i warrantów
subskrypcyjnych, emitowanych w ramach
kapitału docelowego w zamian za wkłady
niepieniężne;
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną
lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających
powodzenie
emisji
papierów
wartościowych
emitowanych

d)

e)

w ramach kapitału docelowego, jak również
zawierania umów, na mocy których poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą
wystawione kwity depozytowe w związku
z tymi
papierami
wartościowymi
z
zastrzeżeniem
postanowień
ogólnie
obowiązujących przepisów prawa;
podejmowania uchwał oraz innych działań w
sprawie dematerializacji akcji, praw poboru,
praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych
oraz do zawierania umów o rejestrację tych
instrumentów finansowych w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym
przez
Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem
postanowień
ogólnie
obowiązujących
przepisów prawa;
podejmowania uchwał oraz innych działań w
sprawie emisji akcji lub warrantów
subskrypcyjnych w drodze subskrypcji
prywatnej lub w drodze oferty publicznej
i ubieganie
się
o
dopuszczenie
i
wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do
akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku
regulowanym organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie
obowiązujących przepisów prawa.

nowy ustęp 31 w § 20 Statutu
31. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady
Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład
Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu)
członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego
członka, Rada Nadzorcza może dokooptować
członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad
uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady
Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady
Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne
Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może
równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch
dokooptowanych członków Rady Nadzorczej,
którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne
Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady
Nadzorczej są przedstawiani akcjonariuszom
do zatwierdzenia
na
najbliższym
Walnym
Zgromadzeniu.
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