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Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje w dniu 23 

listopada 2022 r. powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 22 listopada 2022 r. w 

Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców zmiany par. 8(1) Statutu Spółki. 

 

Dotychczasowe brzmienie: 

„§ 8 (1) 

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze 

upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 

na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie 

większą niż 1.032.500,00 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych00/100) 

(kapitał docelowy).  

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

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za 

wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez 

Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego 

upoważnienia.  

5. Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy 

aktu notarialnego.  

6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) 

dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego 

Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego.”  

 

Jego nowe brzmienie: „§ 8 (1) 

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze 

upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 

na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie 

większą niż 1.239.000,00 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć złotych 00/100) (kapitał 



docelowy).  

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

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za 

wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez 

Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego 

upoważnienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.  

5. Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy 

aktu notarialnego.  

6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) 

dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego 

Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego.” 

 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1. Pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Roman Stachowiak – Prezes Zarządu  

• Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu 

 

 


