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Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzkiem  

 

Zarząd Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. wierklańskiej nr 2A, 47-

120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Opolu VIII Wydział żospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000382244 (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 

§ 1 i art. 4022 Ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: ksh), 

§ 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza zło onym Spółce w 

trybie art. 400 § 1 ksh, w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia z punktem porządku 

obrad obejmującym sprawę ”Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.  

 

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz 
szczegółowy porządek obrad. 
 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 

wrze nia 2018 roku o godz. 10.00 w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa 

Poniatowskiego 1 (Pżź Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.  
 
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (sprawa wniesiona przez akcjonariusza 
w trybie art. 400 § 1 ksh).  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 5 Statutu Spółki (dodanie rodzaju 
działalności PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane). 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 6 ust.1 oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki.   
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
 
8. Zamknięcie obrad. 
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II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.   
 

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą ądać umieszczenia okre lonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia. ądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać 

zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó niej ni  na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie pó niej ni  do dnia 16 sierpnia 2018 roku włącznie.  

 

ądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. ądanie mo e zostać zło one na pi mie (tj. doręczone osobi cie za 

potwierdzeniem zło enia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem 

odbioru) na adresŚ Unimot S.A., ul. wierklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie lub w postaci 

elektronicznej (e-mail), poprzez przesyłanie wiadomo ci elektronicznej na adres e-mail: 

gielda@unimot.pl  

 

O wła ciwym terminie zło enia powy szego ądania wiadczyć będzie data jego wpłynięcia 

do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia 

powy szego ądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer 

pocztowy Spółki).  

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie pó niej ni  na osiemna cie dni przed wyznaczonym 

terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni  w dniu 19 sierpnia 

2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na ądanie Akcjonariusza lub 

Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób wła ciwy dla zwołania Walnego 

Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej 

Spółki www.unimot.pl  

 

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie mo na powziąć uchwały, chyba e cały 

kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

 

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 
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dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać 

Spółce na pi mie (tj. doręczone osobi cie za potwierdzeniem zło enia lub wysłane do Spółki 

za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. 

wierklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez 

przesyłanie wiadomo ci elektronicznej na adres e-mailŚ gielda@unimot.pl projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powy sze 

projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie pó niej ni  na dzień przed terminem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z konieczno cią ich ogłoszenia przez 

Spółkę na stronie internetowej. O wła ciwym terminie zło enia powy szego zgłoszenia 

wiadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania 

formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powy szego zgłoszenia w systemie poczty 

elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).  

 

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl 

 

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Ka dy z akcjonariuszy mo e podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w 
szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez 
pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobi cie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje 

wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba e 
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co innego wynika z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e udzielić dalszego 

pełnomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e 

reprezentować więcej ni  jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji ka dego 

Akcjonariusza.  

 

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym mo e ustanowić 

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej ni  jednym rachunku papierów 

warto ciowych mo e ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 

zapisanych na ka dym z rachunków.  

 

Je eli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 

Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu 

pełnomocnictwo mo e upowa niać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazujące na istnienie 

bąd  mo liwo ć wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w 

takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu 

przez akcjonariusza.  

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu musi być udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

 

Akcjonariusz najpó niej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: gielda@unimot.pl 

Zawiadomienie powinno zawieraćŚ  

1. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do 

udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,  

2. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego to samo ć Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu 

PDŻ), 3. w przypadku Akcjonariusza innego ni  osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu 
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z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowa nienie do 

reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),  

3. imię i nazwisko, numer PźSźL pełnomocnika,  

4. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,  

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umo liwiają stały kontakt z 

Akcjonariuszem,  

6. datę udzielenia pełnomocnictwa,  

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,  

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególno ci wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa 

oraz wskazanie, czy pełnomocnik mo e ustanawiać tak e dalszych pełnomocników,  

9. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwołalne.  

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest 

przy sporządzaniu listy obecno ci na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedło yć 

dokument słu ący identyfikacji pełnomocnika.  

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został 

zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unimot.pl najpó niej przed 

zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być 

głosowana przy jego wykorzystaniu, pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi 

doręczyć go Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

Spółka nie przewiduje mo liwo ci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 

zwołanym niniejszym ogłoszeniem, przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 

 

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 

Spółka nie przewiduje mo liwo ci wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu rodków komunikacji 

elektronicznej. 

 

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 
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przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Spółka nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu rodków 

komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie 

przewidują mo liwo ci wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną. 

 

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 

szesna cie dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na 

dzień 22 sierpnia 2018 roku.  

 

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby 

będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 sierpnia 2018 roku tj. w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

 

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, i  w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i 

wykonywać prawo głosuŚ  

a) uprawnieni z akcji imiennych i wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u ytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 

je eli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu;  

b) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, je eli dokumenty akcji 

zostaną zło one w Spółce nie pó niej ni  w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mo e 

być zło one za wiadczenie wydane na dowód zło enia akcji u notariusza, w banku lub 

firmie inwestycyjnej. W za wiadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 

stwierdza, e dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;  

c) akcjonariusze będący wła cicielami akcji na okaziciela, które zostały wprowadzone do 

obrotu na rynku regulowanym żPW będący akcjonariuszami na dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A.ś  
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d) pełnomocnicy bąd  przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powy ej w 

punktach a - c.  

 

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu 

uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto za ądać od 

podmiotu prowadzącego rachunek papierów warto ciowych, na którym akcje te są zapisane, 

wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. ądanie to mo e być zgłoszone nie wcze niej ni  po ogłoszeniu zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcze niej ni  dnia  8 sierpnia 2018 roku) i 

nie pó niej ni  w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie pó niej ni  23 

sierpnia 2018 roku).  

 

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Warto ciowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie zło onych w Spółce za wiadczeń 

wydanych na dowód zło enia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych 

S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych za wiadczeń o prawie uczestnictwa 

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

V. Udostępnienie dokumentacji. 
 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl. Ponadto 

osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo e 

uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki. 

 

VI. Strona internetowa. 

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie 

internetowej Spółki pod adresem www.unimot.pl. 

 

VII. Proponowane zmiany Statutu Spółki:  
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Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do 
wiadomo ci proponowane zmiany w Statucie SpółkiŚ 

Zmiana § 5 Statutu:  

Dotychczasowe brzmienie:  

Przedmiotem działalno ci Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalno ci jest:  

06.10.Z żórnictwo ropy naftowej, 
06.20.Z żórnictwo gazu ziemnego,  

09.10.Z Działalno ć usługowa wspomagająca eksploatację złó  ropy naftowej i gazu 
ziemnego, 

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
20.11.Z Produkcja gazów technicznych, 
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,  

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego, 
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa enia, 
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa enia,  

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 

35.14.Z Handel energią elektryczną, 
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, 

38.11.Z Zbieranie odpadów innych ni  niebezpieczne, 

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych ni  niebezpieczne, 
38.31.Z Demonta  wyrobów zu ytych, 
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych, 

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-in ynierskich,  

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych, 

45.11.Z Sprzeda  hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,  

45.19.Z Sprzeda  hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli,  

46.12.Z Działalno ć agentów zajmujących się sprzeda ą paliw, rud, metali i chemikaliów 
przemysłowych,  
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46.14.Z Działalno ć agentów zajmujących się sprzeda ą maszyn, urządzeń przemysłowych, 
statków samolotów, 
46.18.Z Działalno ć agentów specjalizujących się w sprzeda y pozostałych okre lonych 
towarów, 
46.19.Z Działalno ć agentów zajmujących się sprzeda ą towarów ró nego rodzaju, 
46.71.Z Sprzeda  hurtowa paliw i produktów pochodnych, 
46.73.Z Sprzeda  hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposa enia sanitarnego, 
46.75.Z Sprzeda  hurtowa wyrobów chemicznych, 
46.76.Z Sprzeda  hurtowa pozostałych półproduktów, 
46.77.Z Sprzeda  hurtowa odpadów i złomu, 
46.90.Z Sprzeda  hurtowa niewyspecjalizowana, 
47.11.Z Sprzeda  detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 

47.25.Z Sprzeda  detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

47.30.Z Sprzeda  detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 
49.41.Z Transport drogowy towarów, 
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
52.21.Z Działalno ć usługowa wspomagająca transport lądowy, 
52.22.A Działalno ć usługowa wspomagająca transport morski, 

52.22.B Działalno ć usługowa wspomagająca transport ródlądowy, 
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,  

52.24.B Przeładunek towarów w portach ródlądowych, 
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 
58.19.Z Pozostała działalno ć wydawnicza,  
64.19.Z Pozostałe po rednictwo pienię ne,  

64.91.Z Leasing finansowy, 

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 
64.99.Z Pozostała finansowa działalno ć usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomo ciami własnymi lub dzier awionymi, 
68.31.Z Po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami,  
68.32.Z Zarządzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie, 

77.11.Z Wynajem i dzier awa samochodów osobowych i furgonetek,  

77.39.Z Wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, 
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35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,  

69.20.Z Działalno ć rachunkowo-księgowaś doradztwo podatkowe,  

77.40.Z Dzier awa własno ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim.  

Proponowane brzmienie:  

Przedmiotem działalno ci Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalno ci jestŚ  

06.10.Z żórnictwo ropy naftowej, 
06.20.Z żórnictwo gazu ziemnego,  

09.10.Z Działalno ć usługowa wspomagająca eksploatację złó  ropy naftowej i gazu 
ziemnego, 

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
20.11.Z Produkcja gazów technicznych, 
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,  

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego, 
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposa enia, 

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa enia,  

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 

35.14.Z Handel energią elektryczną, 
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, 

38.11.Z Zbieranie odpadów innych ni  niebezpieczne, 
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych ni  niebezpieczne, 
38.31.Z Demonta  wyrobów zu ytych, 
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych, 

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-in ynierskich,  

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych, 

45.11.Z Sprzeda  hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,  

45.19.Z Sprzeda  hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli,  

46.12.Z Działalno ć agentów zajmujących się sprzeda ą paliw, rud, metali i chemikaliów 
przemysłowych,  
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46.14.Z Działalno ć agentów zajmujących się sprzeda ą maszyn, urządzeń przemysłowych, 
statków samolotów, 
46.18.Z Działalno ć agentów specjalizujących się w sprzeda y pozostałych okre lonych 
towarów, 
46.19.Z Działalno ć agentów zajmujących się sprzeda ą towarów ró nego rodzaju, 
46.71.Z Sprzeda  hurtowa paliw i produktów pochodnych, 
46.73.Z Sprzeda  hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposa enia sanitarnego, 
46.75.Z Sprzeda  hurtowa wyrobów chemicznych, 
46.76.Z Sprzeda  hurtowa pozostałych półproduktów, 
46.77.Z Sprzeda  hurtowa odpadów i złomu, 
46.90.Z Sprzeda  hurtowa niewyspecjalizowana, 

47.11.Z Sprzeda  detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 

47.25.Z Sprzeda  detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

47.30.Z Sprzeda  detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 
49.41.Z Transport drogowy towarów, 
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
52.21.Z Działalno ć usługowa wspomagająca transport lądowy, 
52.22.A Działalno ć usługowa wspomagająca transport morski, 
52.22.B Działalno ć usługowa wspomagająca transport ródlądowy, 
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,  

52.24.B Przeładunek towarów w portach ródlądowych, 
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 
58.19.Z Pozostała działalno ć wydawnicza,  
64.19.Z Pozostałe po rednictwo pienię ne,  

64.91.Z Leasing finansowy, 

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 
64.99.Z Pozostała finansowa działalno ć usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomo ciami własnymi lub dzier awionymi, 
68.31.Z Po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami,  
68.32.Z Zarządzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie, 

77.11.Z Wynajem i dzier awa samochodów osobowych i furgonetek,  

77.39.Z Wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, 



12 

 

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,  

69.20.Z Działalno ć rachunkowo-księgowaś doradztwo podatkowe,  

77.40.Z Dzier awa własno ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim. 

85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.  

 

Zmiana § 6 ust.1 Statutu:  

Dotychczasowe brzmienie:  

§6. 
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzie ci jeden tysięcy 
siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 8.031.797 (osiem milionów 
trzydzie ci jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym: 

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 
000”, 
b/ 600.000 (sze ćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 
600 000”, 
c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 
od „000 000 001” do „002 400 000”, 
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”, 
e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ź o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000”, 
f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ż o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000”, 
g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ż o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000”, 
h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000” 
i/ 1.028.000 (milion dwadzie cia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 
000 001” do „001 028 000”, 
j/ 2.200.000 (dwa miliony dwie cie tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od 
„000 000 001” do 002 200 000”. 

 

Proponowane brzmienie: 

§6. 
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy osiemset osiemna cie złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemna cie) akcji, w tym: 
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a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 
000”, 
b/ 600.000 (sze ćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 
600 000”, 
c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 
od „000 000 001” do „002 400 000”, 
d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”, 
e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ź o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000”, 
f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ż o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000”, 
g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ż o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000”, 
h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 
001” do „000 400 000” 
i/ 1.028.000 (milion dwadzie cia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 
000 001” do „001 028 000”, 
j/ 2.200.000 (dwa miliony dwie cie tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od 
„000 000 001” do 002 200 000”, 
k/ 166.021 (sto sze ćdziesiąt sze ć tysięcy dwadzie cia jeden) akcji zwykłych na okaziciela 
serii K o numerach od „000001” do „166021”. 

 

Zmiana – usunięcie § 6 a w brzmieniu: 

§6a. 
Okre la się warto ć nominalną warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki na 
kwotę nie wy szą ni  166.021,00 zł (sto sze ćdziesiąt sze ć tysięcy dwadzie cia jeden 
złotych). Warunkowe podwy szenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych 
akcji na okaziciela serii K o warto ci nominalnej 1 zł (jeden złoty) ka da, w liczbie nie 
mniejszej ni  1 (jedna) i nie większej ni  166 021 (sto sze ćdziesiąt sze ć tysięcy 
dwadzie cia jeden) akcji. Akcje na okaziciela serii K obejmowane będą przez Uprawnionego 
z warrantów subskrypcyjnych serii ź, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 18 maja 2017r.   


