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Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian 
 

Punkt Statutu Dotychczasowa treść Proponowana zmiana 

§ 1 Firma Spółki brzmi: Internet Media Services spółka akcyjna. Firma Spółki brzmi: IMS Spółka Akcyjna 

§ 2 Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu Internet 

Media Services S.A. 

Spółka może używać w obrocie skrótu: IMS S.A.  

§ 6 ust 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 677.803,84 (sześćset siedemdziesiąt siedem 

tysięcy osiemset trzy i 84/100) złote i dzieli się na 33 890 192 (trzydzieści trzy 

miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje na 

okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 666.219,26 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 

dziewiętnaście i 26/100) złotych. 

 

§ 6 ust 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 

b) 22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na 

okaziciela serii B, 

c) 1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy 

osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C, 

d) 6 324 341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące 

trzysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D, 

e) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, 

f) 198 875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1, 

g) 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F2, 

h) 320 300 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji na okaziciela 

serii F3, 

i) 79 856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 

sześć) akcji na okaziciela serii G, 

j)             305 000 (trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H. 

 

Kapitał zakładowy dzieli się na 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) 

grosze każda. 
 

usunąć ust. 3 w  § 6 Statutu Spółki, a dotychczasowy ust. 4 § 6 oznaczyć jako ust. 3 

zmienić § 6a Statutu Spółki w ten sposób, że wyrazy „serii I” zamienia się na wyrazy „serii B”. Pozostała treść § 6a Statutu Spółki pozostaje bez zmian 

 

 


