
Zmiana Statutu 

Spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

dokonane uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Aktualne brzemiennie §8 Statutu Spółki: 

„8. 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 

750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 750.000 

akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w 

granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).  

2. Upoważnienie określone w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania 

niniejszego Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

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

pieniężne lub niepieniężne. 

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. 2.  

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. 

Uchwalone brzmienie §8 Statutu Spółki: 

„8. 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.173.481,00 zł. 

(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 00/100), w 

drodze emisji nie więcej niż 1.173.481 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń 

kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (kapitał docelowy).  

2. Upoważnienie określone w ust. 1 zostało udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia 30 kwietnia 

2015r.  

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne 

lub niepieniężne. 

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być akcjami imiennymi, jak i na okaziciela. 

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości 

lub w części. 

6. 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. 2. 

7. 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.” 

 

Zmiana statutu będzie obowiązywać od momentu rejestracji przez Sąd. 


