
Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

JCK S.A.

Zarząd spółki JCK S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881422, 

NIP: 8842754815, REGON: 361576789, o kapitale zakładowym w wysokości 

110.540,50 złotych, wpłaconym w całości (zwanej dalej „Spółką”), zwołuje 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 

czerwca 2022 r., o godz. 9.00 w Warszawie pod adresem: ul. Puławska 39 lok. 40, 

02-508 Warszawa (IV piętro – KOLMERS Legal). Porządek obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 

pozbawieniem prawa dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych 

akcji w całości;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia 

umowy z członkiem zarządu;

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia 

umowy z członkiem rady nadzorczej;

12.Zamknięcie obrad.



Planowana zmiana statutu obejmuje § 5 ust. 1 statutu, który obecnie brzmi:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.540,50 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset 

czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.105.405 (jeden milion sto 

pięć tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, 

o numerach od 1 do 1050000, o łącznej wartości nominalnej 105.000,00 zł (sto pięć 

tysięcy złotych);

2) 31.864 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe 

imienne serii B, o numerach od 1 do 31864, o łącznej wartości nominalnej 3.186,40 

zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy);

3) 23.541 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych 

imiennych serii C, o numerach od 1 do 23541, o łącznej wartości nominalnej 

2.354,10 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy).”

Po planowanej zmianie § 5 ust. 1 będzie brzmiał:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 339.231,70 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć 

tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 

3.392.317 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemnaście) 

akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w 

tym:

1) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, 

o numerach od 1 do 1050000, o łącznej wartości nominalnej 105.000,00 zł (sto pięć 

tysięcy złotych);

2) 31.864 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe 

imienne serii B, o numerach od 1 do 31864, o łącznej wartości nominalnej 3.186,40 

zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy);

3) 23.541 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych 

imiennych serii C, o numerach od 1 do 23541, o łącznej wartości nominalnej 

2.354,10 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy);

4) 2.286.912 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii D, o numerach od 1 do 2.286.912, o 

łącznej wartości nominalnej 228.691,20 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy 

sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy).”

_____________________

Jacek Fijołek

Prezes Zarządu


