
Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MODE S.A. z siedzibą w Straszynie 

z dnia 27.06.2019 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego i dodania art. 13a Statutu Spółki 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach 

kapitału docelowego przez okres 3 lat.  

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku 

podwyższeń w ramach emisji prywatnej. 

3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może 

przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt dwa złote 70/100).  

4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany 

Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.  

5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na 

okaziciela, za wkłady pieniężne.  

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty 

subskrypcyjne.  

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie 

Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 

8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie 

ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany 

jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki 

możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania 

inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla rozwoju i realizacji nowych projektów. 

Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej 

reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na 

poprawę jej wyników finansowych. 

 

§ 3. 

 

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że 



dodaje się art. 13a w następującym brzmieniu: 

 

„Artykuł 13a 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia 

udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał 

docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji przez Sąd 

zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.  

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na 

okaziciela, za wkłady pieniężne.  

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty 

subskrypcyjne.  

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie 

Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.  

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie 

ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany 

jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, 

wymaga rejestracji przez Sąd. 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


