
Wykaz zmian w Statucie K2 Holding S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwałą nr 3 i zarejestrowanych przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 marca 2021 roku. 

 

 

Dotychczasowe brzmienie § 5a Statutu Spółki: 

 

§ 5A 

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 1.048.000 zł (jeden 

milion czterdzieści osiem tysięcy złotych) na którą składają się: 

1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 22 Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została 

określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące 

złotych), 

2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 25 Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została 

określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące 

złotych), 

2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1): 

1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery 

tysiące), 

2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych 

serii A emitowanych przez Spółkę. 

3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2): 

1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia 

cztery tysiące), 

2) akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych 

serii B1,B2 i B3 emitowanych przez Spółkę. 

 

  



Nowe brzmienie § 5a Statutu Spółki: 

  

§5 a 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000 zł (słownie: 

sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:-------------------------- 

1.1 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii B”);- 

1.2 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii C”);- 

1.3 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii D”);---- 

1.4 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii E”);-

-------------------------------------------------------------------------------------- 

zwane dalej łącznie „Akcje Motywacyjne”.--------------------------------------------- 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 

1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. ----------------- 

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych będą posiadacze warrantów 

subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r.------------------ 

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą 

uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych w terminie do 

dnia 31 grudnia 2026 r.”--------------------------------------------------------------------- 

 
 


