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Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 9 maja 2022 r. powziął 
informację o zarejestrowaniu w dniu 6 maja 2022 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian § 29 ust. 6  
i § 31 ust. 2 Statutu Spółki, przyjętych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki w dniu 11 lutego 2022 roku: 
 
Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 6: 
Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 
Aktualne brzmienie § 29 ust. 6: 
Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej. 
 
Dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 2: 
W spółce tworzy się kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Kapitał zapasowy tworzony jest 
na pokrycie strat bilansowych i przelewa się doń 8% zysku rocznie aż do osiągnięcia 
przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O przeznaczeniu i wysokości zysku 
wyłączonego spod podziału pomiędzy akcjonariuszy na kapitał rezerwowy, decyduje 
każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje także o przeznaczeniu 
funduszy zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki. 
 
Aktualne brzmienie § 31 ust. 2: 
W Spółce tworzy się kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Kapitał zapasowy tworzony jest 
na pokrycie strat bilansowych i przelewa się doń 8% zysku rocznie aż do osiągnięcia 
przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O przeznaczeniu i  wysokości zysku 
wyłączonego spod podziału pomiędzy akcjonariuszy na kapitał rezerwowy decyduje 
każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje także o przeznaczeniu 
funduszy zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w tym może utworzyć kapitał 
rezerwowy w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, którym to kapitałem rezerwowym 
dysponuje Zarząd. 

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający 
zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 6 maja 2022 r. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku  
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). 


