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Rejestracja zmian statutu Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna 

Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ 
informuje, że w dniu 26 września 2018 roku do Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS o rejestracji zmiany statutu Spółki.

Zmiana polegała na dodaniu paragrafu 7a do tekstu statutu w brzmieniu:
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 
zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.265.000 zł (jeden milion dwieście 
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest 
udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach 
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania 
warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w 
trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. 
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w 
zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji 
w zmian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym 
mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych 
w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady 
Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

W załączniku publikujemy tekst jednolity statutu Emitenta z uwzględnionymi zmianami.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 , oraz §4 ust 2. pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - 
Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

STATUT BEP 2018.09

Osoby reprezentujące spółkę:

Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu 

Krzysztof Arkuszewski - Wiceprezes Zarządu 

http://www.bep-sa.pl/download/raporty/ebi/2018/statut_bep_2018.09..pdf
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