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Zarząd Optimus S.A. przekazuje dodatkowo projektowane zmiany w Statucie Spółki, 

które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

zwołanemu na 19 stycznia 2010 r. 

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 

 

§ 6 w brzmieniu: 

 

„Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z 

prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„1. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje 

z prawem pierwszeństwa.  

2. Szczegółowe warunki emisji obligacji są ustalane przez Zarząd i zatwierdzane przez 

Radę Nadzorczą.  

3. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia.”  

 

§ 7 ust 1 w brzmieniu: 

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi  28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt 

dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z   28.152.324 (dwadzieścia 

osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości 

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 

1)       500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 

2)       2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 

3)     6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na 

okaziciela serii C. 

4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi  70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych i składa się 

z   70.000.000 (siedemdziesiąt milionów akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty 

każda, w tym: 

1)       500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 

2)       2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 

3)     6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na 

okaziciela serii C. 

4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

szesnaście) akcji na okaziciela serii C1, 

5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D 

6) 6.847.676  (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset 

siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E.” 
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§ 11 w brzmieniu: 

 

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić 

Prezes Zarządu.” 

 

§ 12  w brzmieniu: 

 

„1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na 

okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata. 

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego 

Radę Nadzorczą.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, 

która wynosi dwa lata. 

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego 

Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na 

posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej 

połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego 

skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają 

jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach 

Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos 

decydujący.” 

 

§ 13  w brzmieniu: 

 

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest 

jednoosobowo Członek Zarządu. 

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu 

działający łącznie z prokurentem.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania 

oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i 
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jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes 

Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch Członków Zarządu.”  

 

§ 17  w brzmieniu: 

 

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie 

uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania 

czynności.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez 

nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.” 

 

 § 19  w brzmieniu: 

 

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków 

Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady 

Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich 

Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków 

Rady Nadzorczej.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 

większością głosów.  

3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 

głosów oddanych: 

a) w sprawach wyrażenia zgody na obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania 

wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu 

wieczystym nieruchomości;  

b) w sprawach dokonania przez Spółkę czynności prawnej, w wyniku której Spółka 

zaciągnie zobowiązanie lub rozporządzi prawem, o wartości przekraczającej 5% kapitału 

zakładowego Spółki;  

c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 

zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady 

Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;  

d) w sprawach umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sprawach sporów 

pomiędzy nimi;  

e) w sprawach zatwierdzenia warunków emisji obligacji;  

f) w sprawach dotyczących ustalenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki.” 
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§ 25 w brzmieniu: 

 

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/5 głosów oddanych, z 

wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują konieczność podjęcia uchwały 

walnego zgromadzenia wyższą, kwalifikowaną większością głosów.” 

 


