
Zmiana Statutu 

Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. 

dokonana uchwałą nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. 

Zmieniono paragraf  9 Statutu Spółki: 

 
Było: 

„§. 9. 

1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do 

podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa  miliony  

sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.062.500 akcji przez 

dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 

wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).  

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne. 

3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają 

zgody Rady Nadzorczej. 

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości lub w części. 

5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze 

emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż 

wskazany w ust. 1. 

6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem 

kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa nie stanowią inaczej.” 

 

Jest: 

„§. 9. 

1.Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia 

kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy 

pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał 

Docelowy). 

2.Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne. 

3.Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają 

zgody Rady Nadzorczej. 

4.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości lub w części. 

5.Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze 

emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż 

wskazany w ust. 1. 

6.Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem 

kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa nie stanowią inaczej.” 

 
Uchwała  w  sprawie  zmiany  Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez 

właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w  przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 


