








W treści zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 
15.09.2022 wkradła się omyłka pisarska w treści proponowanego brzmienia § 7 ust. 1 zmienionego w 
związku z pkt. 10 lit. b) porządku obrad. 
 
Prawidłowe proponowane brzmienie § 7 ust. 1 przedstawiono poniżej. Kolorem czerwonym 
zaznaczono zmienione wartości. 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 330.221,50  zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy 

dwieście dwadzieścia jeden 50/100 złotych)  i dzieli się na nie więcej niż 3.302.215 (słownie: trzy miliony 

trzysta dwa tysiące dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda, w tym: 

a) 1.342.260 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji 

zwykłych imiennych serii A, 

b) 56.304 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych imiennych serii 

B,  

c) 28.236 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych 

imiennych serii C, 

d) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, 

e) 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych  

serii E, 

f) 200.002  (słownie: dwieście tysięcy dwa) akcji zwykłych imiennych serii F, 

g) 71.430 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych 

imiennych serii H, 

h) 303.570 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych 

serii I, 

i) 277.913 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji 

zwykłych imiennych serii K, 

j) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L. 

k) Nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych  imiennych serii Ł. 

 

Poprzednie brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 320.221,50  zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy 

dwieście dwadzieścia jeden 50/100 złotych)  i dzieli się na nie więcej niż 3.202.215 (słownie: trzy miliony 

dwieście dwa tysiące dwieście piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda, w tym: 

a) 1.342.260 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji 

zwykłych imiennych serii A, 

b) 56.304 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych imiennych serii 

B,  



c) 28.236 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych 

imiennych serii C, 

d) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, 

e) 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych  

serii E, 

f) 200.002  (słownie: dwieście tysięcy dwa) akcji zwykłych imiennych serii F, 

g) 71.430 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych 

imiennych serii H, 

h) 303.570 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych 

serii I, 

i) 277.913 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji 

zwykłych imiennych serii K, 

j) 375.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L. 

k) Nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych  imiennych serii 

Ł. 

 

 


