
Strona 1 z 1 
 

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść dokonanych zmian, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. z 6 czerwca 2018 roku  

 

Jednostka 
redakcyjna 
Statutu 

Dotychczasowa treść Dokonana zmiana  

§ 6a § 6a. 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez 
emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii 
B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć 
tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 
Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 
(sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.  

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do 
podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty 
wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru 
przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez 
dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 
określonych w § 6a ust. 1 Statutu.  

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady 
pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.  

4. Cenę emisyjną akcji serii B każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
  

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do 
każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
określonego w § 6a ust. 1 Statutu. 

§ 6a. 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez 
emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela 
serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć 
tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 
Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 
(sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. 

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do 
podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty 
wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu na mocy uchwały 
nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2018 roku) 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd może 
wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 
Statutu. 

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za 
wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. 

4. Cenę emisyjną akcji serii B każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady 
Nadzorczej. 

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do 
każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
określonego w § 6a ust. 1 Statutu. 

 

 


