
Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki dokonane podczas Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 
Dotychczasowe brzmienie§ 2 Statutu Spółki:  
 
„§2  
Przedmiotem działalności Spółki jest:  
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku; 
18.12.Z Pozostałe drukowanie; 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
58.12.Z Wydawanie gazet; 
58.11.Z Wydawanie książek; 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych; 
63.12.Z Działalność portali internetowych; 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; 
64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych; 
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych; 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 
niesklasyfikowana.”  
 
 
Obecnie obowiązujące brzmienie § 2 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:  
 
„§2  
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku; 
18.12.Z Pozostałe drukowanie; 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
58.12.Z Wydawanie gazet; 
58.11.Z Wydawanie książek; 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych; 
63.12.Z Działalność portali internetowych; 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; 
64.20.Z Działalność holdingów finansowych; 
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; 
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszów emerytalnych; 



70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych; 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 
niesklasyfikowana.  
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych 
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o 
zmianie przedmiotu działalności podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności 
osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 
 

 
 
Dotychczasowe brzmienie § 3a Statutu Spółki:  
 
„§ 3a  
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze 
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co 
stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w 
szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 
10.000.000 akcji (słownie: dziesięć milionów akcji), na następujących zasadach:  
1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych 
akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego 
Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 
2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne 
lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.  
3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku 
uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. 
4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 
walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga 
formy aktu notarialnego.  
5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne 
lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 
Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (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.  
6) 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 pkt. 5).  
7) 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 daty (dat) 
od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,  
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, jak również zawierania umów, na mocy których 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z 
akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  
d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie 
dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa,  
e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” 
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem 
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  
f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” 
 
 
Obecnie obowiązujące brzmienie § 3a Statutu Spółki:  
 
„§ 3a  
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) (Kapitał 
Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 
określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, 
poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie 
większej niż 25.000.000 akcji (słownie: dwadzieścia pięć milionów akcji) na następujących 
zasadach:  
1)  Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych 
akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nowego brzmienia § 3a Statutu Spółki 
dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP 
Capital S.A. odbywającego się w dniu 20 sierpnia 2020 r.  
2)  Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne 
lub niepieniężne. Wydanie akcji za wkłady pieniężne nie wymaga uzyskiwania zgody Rady 
Nadzorczej.  
3)  Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku 
uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.  
4)  Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 
walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga 
formy aktu notarialnego.  
5)  Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne 
lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 
Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (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.  
6)  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 pkt. 5).  



7)  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 daty (dat) 
od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,  
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, jak również zawierania umów, na mocy których 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z 
akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  
d)  podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie 
dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa,  
e)  podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” 
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem 
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  
f)  zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” 
 


