
imię i nazwisko /firma 

adres 

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000 

 

miejscowość, dnia _____________ 2022 roku 

 

 

 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

 

 

 

[Niniejszym ustanawiam/ firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny PESEL 

___________, [moim] pełnomocnikiem [firma…………….] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 lipca 2022 roku, spółki Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000781892, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Kool2Play S.A prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji 

tejże spółki. 

 

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

 

Stosownie do treści art. 108 Kodeksu cywilnego, pełnomocnik może być drugą stroną czynności 

dokonywanych w imieniu Mocodawcy oraz może reprezentować pozostałe strony tej czynności, 

w tym może reprezentować także innych akcjonariuszy Spółki przy podejmowaniu wszelkich 

czynności niezbędnych do realizacji czynności objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

 

 

 

_______________ 

        imię i nazwisko 

 

 

 



 



Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. 

w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu spółki pod firmą Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) 

zwołanym na dzień 18 lipca 2022 roku.  

 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku 

oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 

 

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) 

 

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: …………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………………………..…………………………………. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

III. DANE PEŁNOMOCNIKA 

 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………………………..………………………….……. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA 

 

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do 

projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te 



mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania 

w takim przypadku.  

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku 

chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne 

instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.  

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji 

proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować 

„za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że 

pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych 

przez akcjonariusza. 

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

□ Za 

 

 

Liczba akcji:__________ 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

Liczba akcji:__________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

Liczba akcji:__________ 

□ Według uznania 

pełnomocnika 

 

Liczba akcji:__________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Według uznania 

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 



Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany 

Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Według uznania 

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 
□ Za 

 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Według uznania 

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji:__________ 

 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

 

Ad. 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Uchwała nr [•] 

z dnia 18 lipca 2022 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 



XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pan -a/-ią ______ ______. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Ad. 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Uchwała nr [•] 

z dnia 18 lipca 2022 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 

następujący porządek obrad: 

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, 

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

4/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z 

możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za 

zgodą Rady Nadzorczej, 

5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 



§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Ad. 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z 

możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki 

za zgodą Rady Nadzorczej Spółki 

 

Uchwała nr [•] 

z dnia 18 lipca 2022 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892 

 

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na 

podstawie art. 444 § 3 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w zw. z art. 447 k.s.h., w zw. z art. 430 § 

1 k.s.h., uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania jednego albo 

większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 

112.000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych i zero groszy). Upoważnienie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania 

upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem 

wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia 

do rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno 

w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian 

za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga 

zgody Rady Nadzorczej. 



4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu 

o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić 

prawa poboru akcji w całości lub w części. 

 

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia po § 8a Statutu Spółki dodać treść postanowienia § 8b 

Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„§ 9. 
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 112.000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych 

i zero groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech 

lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów 

subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia 

wpisania upoważnienia do rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian 

za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian 

za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga 

zgody Rady Nadzorczej. 

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu 

o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić 

prawa poboru akcji w całości lub w części.” 

 

§ 3. 

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – 

w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia 

w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz 

realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych 

przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki 

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję 

nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności 

ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego 

Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.  

 

§ 4. 

1. Na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki przedstawił pisemną 

opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału 



docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z pisemną opinią 

Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w 

interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą 

Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które 

zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.  

 

§ 5. 

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 

z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z 

podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik do Uchwały nr [•] 
 

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO 

PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ 

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD 

PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY 

NADZORCZEJ SPÓŁKI 

 

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 447 kodeksu 

spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 443 § 2 k.s.h. wobec zamiaru odbycia w dniu 18 

lipca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym 

uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z możliwością wyłączenia przez 

Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, która 

powinna być umotywowana, wydał niniejszą opinię.  

 

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością 

wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady 

Nadzorczej Spółki ma na celu umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub 

inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków 

pieniężnych celem wsparcia realizacji planów inwestycyjnych Spółki i kontynuacji realizacji 

projektów Spółki, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona łącznie do nie więcej niż 149 

adresatów.  

 

Zdaniem Zarządu Spółki powyższe przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury 

podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój 

Spółki w najbardziej optymalny sposób. Mając na uwadze dalsze plany rozwoju Emitenta, a także 

realizację kluczowych dla Spółki projektów nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie 

pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego 

uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji 

Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę 

finansowania.  

 

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin 

upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej 

opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach 



kapitału docelowego, jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że cena emisyjna akcji, które 

zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona w oparciu o warunki makro 

i mikroekonomiczne,  z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz 

aktualnych uwarunkowań rynkowych. Zarząd Spółki każdorazowo ustalając wysokość ceny 

emisyjnej Spółki będzie kierował się postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

w zakresie odnoszącym się do uprzywilejowania cenowego akcji. 

 

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienia Zarządu Spółki 

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest 

planowane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd do pozbawienia 

prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. 

 
 
 

_____________________________  ______________________________   ______________________________ 

Marcin Marzęcki   Michał Marzęcki  Aleksander Pakulski 

          Prezes Zarządu            Członek Zarządu                 Członek Zarządu 

           Kool2Play S.A.               Kool2Play S.A.      Kool2Play S.A. 

 
 

 

Ad. 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Uchwała nr [•] 

z dnia 18 lipca 2022 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781892 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 

działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki 

oraz nadanie następującego brzmienia: 

 
„§ 19 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek 

handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 



1) zatwierdzanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu oraz regulaminu prac Zarządu,  

2) zatwierdzanie biznes planu i budżetu finansowego, o ile taki zostanie przygotowany przez Zarząd 

i przedstawiony do akceptacji Rady Nadzorczej; biznes plan i budżet finansowy nie może być 

niezgodny z planem strategicznym i marketingowym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, o ile 

taki plan zostanie uchwalony, 

3) wyznaczanie biegłego rewidenta Spółki, 

4) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, 

5) uchylanie zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu, 

6) wyrażanie zgody na sprzedawanie, oddawanie w leasing, zastawianie, ustanawianie innych 

zabezpieczeń i inne obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę 

100.000 zł (stu tysięcy złotych), jeżeli nie wynikają one z zatwierdzonego biznes planu i budżetu 

finansowego, 

7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 

Spółki.” 

 

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany 

Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. 

 


