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Proponowane zmiany Statutu Blue Tax Group Spółka Akcyjna 

 

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu 

Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową  treść § 7 ust. 1 i 7  Statutu Blue Tax Group S.A.  oraz 

proponowane zmiany tych artykułów.  

 

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1:  

„§ 7 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 100 

000 000 (słownie: sto milionów) akcji, w tym: 

1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych  serii A, o 

numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda; 

2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 

00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda; 

3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do 

numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 

4) 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o 

numerach 00 000 001 do numeru D 29 600 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 

każda.”  

 

Proponowana treść § 7 ust. 1:  

„§ 7 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy 

złotych) i dzieli się na 120 000 000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji, w tym: 

1) 25.400.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych  serii A, o 

numerach A 00 000 001 do A 25 400 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda; 

2) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 

00 000 001 do B 25 000 000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda; 

3) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 00 000 001 do 

numeru C 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda; 

4) 29 600 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o 

numerach 00 000 001 do numeru D 29 600 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 

każda; 

5) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 

00 000 001 do numeru E 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 

6) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 

00 000 001 do numeru F 10.000.000  o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.” 
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Dotychczasowa treść § 7 ust. 7:  

 

„§ 7 

 

7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje 

zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub 

obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.” 

 

Proponowana treść § 7 ust. 7:  

„§ 7 

 

7. Na podstawie uchwały Zarządu spółka może emitować obligacje, z wyłączeniem  obligacji zamiennych 

lub obligacji z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z 

prawem pierwszeństwa wymagają uchwały wlanego zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych 

głosów.” 
 

 


