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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego 
Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o 
zarejestrowaniu w dniu 5.10.2020 roku zmian Statutu Spółki.
    
Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 20 
sierpnia 2020 r w sprawie zmiany treści Statutu Spółki i obejmują zmianę dotychczasowej jego treści w zakresie:
- § 20 pkt 2 lit. g) Statutu w miejsce zwrotu: „300.000 (trzysta tysięcy) złotych;” wpisano zwrot: „3.000.000 (trzy 
miliony) złotych;”, 
 - § 20 pkt 2 lit. i) Statutu w miejsce zwrotu: „100.000 (sto tysięcy) złotych;” wpisano zwrot: 1.000.000 (jeden 
milion) złotych;”, 
- § 20 pkt 2 lit. k) Statutu w miejsce zwrotu: „500.000 (pięćset tysięcy) złotych;” wpisano zwrot: „1.000.000 (jeden 
milion) złotych;”, 
- § 20 pkt 2 lit. l) Statutu w miejsce zwrotu „500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem transakcji z Polską 
Telefonią Cyfrową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;” wpisano zwrot: „3.000.000 (trzy miliony) złotych, z 
wyłączeniem transakcji z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, Apple Distribution International Ltd. oraz 
dystrybutorami Apple w Polsce;”,
- § 24 lit. f) Statutu w miejsce zwrotu: „powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);” wpisano: „powyżej 
3.000.000 (trzy miliony) złotych;”, 
Ponadto w ramach dokonanych zmian w § 24 lit. p) kropkę zastąpiono średnikiem oraz dodano 
§ 24 lit. q) o treści: „ustalanie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu z uwzględnionymi zmianami.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim.
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