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ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI POLTREG S.A.  

 

Zarząd POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały 

Piastowskie 1 lok. 1508, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637215, 

NIP 957-10-79-577, REGON: 361945318, kapitał zakładowy w wysokości 333.103,40 

złotych pokryty w całości (zwana dalej jako: ,,Spółka”), w odniesieniu do Uchwały nr 1 

Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym zgromadzeniu, niniejszym 

zawiadamia o zwołaniu na dzień 15 lipca 2021 roku, o godz. 12.00, Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Paan Capital GP Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka 

komandytowa, przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, z 

następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów 

wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do 

obrotu na rynku regulowanym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Z uwagi na objęcie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmian Statutu Spółki, a także 

w związku ze zmianą § 8 ust. 1 Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu 

Spółki („Uchwała nr 17”), która to zmiana wejdzie w życie z chwilą jej wpisu do rejestru 

przez właściwy sąd rejestrowy, poniżej zostaje podana:  

( i)  dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki; 

( i i )  treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 17, która wejdzie w 

życie z chwilą dokonania wpisu przez sąd rejestrowy; 

( i i i )  projekt zmiany treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki; 
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(i) Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 

„§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 333.103,40 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sto trzy złote 

40/100) i dzieli się na 3 331 034 (trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści 

cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A; 

2) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych 

serii B; 

3) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C; 

4) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji imiennych serii 

D; 

5) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji imienne 

serii E; 

6) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F; 

7) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji imiennych 

serii G; 

8) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji 

imiennych serii H; 

9) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii I.” 

 

(ii) treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 17, która wejdzie 

w życie z chwilą dokonania wpisu przez sąd rejestrowy: 

 

„§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 333.103,40 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sto trzy złote 

40/100) i dzieli się na 3 331 034 (trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści 

cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A; 

2) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela 

serii B; 

3) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii 

C; 

4) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela 

serii D; 

5) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na 

okaziciela serii E; 

6) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F; 
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7) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na 

okaziciela serii G; 

8) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na 

okaziciela serii H; 

9) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I.” 

 

 

(iii)  Proponowana zmiana treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 

 

„§8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 333.103,40 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sto trzy złote 

40/100) i dzieli się na 3 331 034 (trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści 

cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 486 750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych 

serii A; 

2) 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1; 

3) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela 

serii B; 

4) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii 

C; 

5) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela 

serii D; 

6) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na 

okaziciela serii E; 

7) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F; 

8) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na 

okaziciela serii G; 

9) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na 

okaziciela serii H; 

10) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I.” 

 

 

Zarząd PolTREG S.A. 

 


