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Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego EBI numer 8/2022 

 

a) Poprzednie brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki: 

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.329.705,40 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 

siedemset pięć złotych czterdzieści groszy) dzieli się na:   

i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,   

ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.   

iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.   

iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.   

v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja;   

vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja;   

vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;   

viii. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 

dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja;   

ix. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;” 

 

b) Nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki: 

 

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.123.305,40 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące 

trzysta pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:  

i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  
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v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  

vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  

vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii 

J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  

viii. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 

dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja;  

ix. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  

x. 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;”  
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