
Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku  

w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać 
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………………………… 
 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku  

w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana wysokości i terminu realizacji 

kapitału docelowego.   
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.  
9. Zamknięcie obrad.  

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku  

w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.  
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 
Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Athos Venture Capital S.A.  

z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku  
w sprawie:  

zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki 
 

   § 1  



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że  
otrzymuje on nowe następujące brzmienie:  
 

„§ 1 ust. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.”    
  

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu 
Spółki przez sąd rejestrowy.   
 
 

Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku  

w sprawie:  
zmiany Statutu Spółki – zmiana wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego 

   § 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3a Statutu Spółki w ten sposób, że  
otrzymuje on nowe następujące brzmienie:  
 

„§ 3a  
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 7.700.000,00 zł (siedem milionów 
siedemset tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku („kapitał docelowy”).  
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane 
wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki 
w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.  
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela 
uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.  
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub 
części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału 
docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.  
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:  
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, 
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 
powodzenie emisji akcji,  
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,  
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej 
oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect.”  

 
§ 2 

Umowywowanie:  
Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  



związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego 
została również zmieniona poprzez dostosowanie jej do treści art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 
tj. wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień 
udzielenia upoważnienia zarządowi.  
Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma 
umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić 
się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na 
uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą 
miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów 
zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce 
szybkie pozyskanie kapitału.  
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu 
Spółki przez sąd rejestrowy.   

 

Uchwała nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Athos Venture Capital S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 3 lutego 2016 roku  

w sprawie:  
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania 

jednolitej treści Statutu Spółki. 

 

 

 


