
 
Zmiany w Statucie wynikające z uchwał podjętych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811 („Spółka”), które odbyło się w dniu 18.12.2019 r. 

(osiemnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku)  w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita 

Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16. 

 
Zmiana 1) 

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.2  ppkt.  a)   statutu Spółki: 

               „a)  185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych  
                     serii A o numerach od A/000001 do A/185400,  

Uchwalone brzmienie § 5 ust.2  ppkt.  a)   statutu Spółki: 

 ,,a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o  
                   numerach od A/000001 do A/185400,’’.  

Zmiana 2) 

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 3  Statutu Spółki : 

„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do  
               dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”  

Uchwalone brzmienie §5 ust. 3  Statutu Spółki : 

Usunięty zostaje  dotychczasowy zapis § 5. ust. 3 o następującej treści:  

„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do 
               dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.’’.  

 
Zmiana 3) 

Dotychczasowe brzmienie § 6 statutu Spółki: 
 

„Kapitał docelowy 
§ 6. 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji 
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 
w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych 
powyżej (kapitał docelowy). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji 
w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców 
przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub 
w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub 
w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem 
ust. 7. poniżej. 



4. Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd 
decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:  

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji  
w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą 
uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań  
w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, 

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 
powodzenie emisji akcji, 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw 
poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 
o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji, 

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze 
oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych 
akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect") 
lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne. 

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa 
zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: 
ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, 
warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich 
umarzania.” 

 
Uchwalone brzmienie § 6 statutu Spółki: 
 

,,Kapitał docelowy 
§ 6. 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej 
wartości nominalnej nie większej niż 96.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub 
wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).  
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach 
kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego 
Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 18 grudnia 2019r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem 
praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej. --------------------  
4. Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o 
wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w 
szczególności Zarząd jest umocowany do: ---------------------------------------------------------------------------------------  
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji  

w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w 
dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -------------------------------------------------------------------  

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań  
w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,------------------------------------ 

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 
powodzenie emisji akcji, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji 
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do 
tych akcji, praw poboru tych akcji,---------------------------------------------------------------------------------------------  

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 



publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz 
praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) lub dopuszczenia 
na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------  

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub 
wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. ---------------------------------  
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu 
upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji 
warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw 
do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.’’. --------------------------------------------------------  
 

 


