Dotychczasowa treść § 10a Statutu Spółki:
„§ 10a
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.625.000,00 (pięć
milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 56.250.000
(pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
(„Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
a) upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego paragrafu 10a –z upływem
tego terminu upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa;
b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za
wkłady pieniężne;
c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali każdorazowo
Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia
ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody
Rady Nadzorczej Spółki;
d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w
niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego;
e) Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ma prawo pozbawić
dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej
emisji lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych
zgodnie z pkt. f) poniżej;
f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne,
z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który
zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów, ustalania warunków emisji
warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków
i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich
umarzania.
g) Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania decyzji o wszystkich pozostałych
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach
obowiązujących przepisów prawa.
h) W szczególności, Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania uchwał oraz
innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację
tych akcji, praw poboru tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał
oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku
regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.”
Treść § 10a Statutu Spółki w nowym brzmieniu:
„§ 10a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10
(słownie: dziesięć groszy) złotych i nie wyższą niż 1.406.253,80 (słownie: jeden milion
czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych poprzez emisję:
a) nie więcej niż 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery
tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości
nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do
objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii F
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, oraz
b) nie więcej niż 6.377.778 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem
tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o
wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania
prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii
G, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.”

