
PROJEKTY UCHWAŁ 

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  KRYNICKI RECYKL ING S.A.  

ZWOŁANE NA DZIE Ń 25 STYCZNIA 2016 ROKU 

 

Uchwała nr 01/01/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji 
Skrutacyjnej.  

 

 

Uchwała nr 02/01/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:__________. 

 

 

Uchwała nr 03/01/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w 
Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana …. 

 

 

Uchwała nr 04/01/2016  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

 z dnia 26 stycznia 2016 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad  



 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w 
Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 
do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia  Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 roku 
w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków 
Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z 
wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, 
upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki 
do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia 
akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

6. Wolne wnioski  

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Uchwała nr 05/01/2016 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

  z dnia 25 stycznia 2016 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr 17/04/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 

kwietnia 2014 roku 
w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu 

Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa 
poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych 
akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu 
Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich 

stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu 
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 
 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. 

postanawia zmienić uchwałę nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia  Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 kwietnia 
2014 roku w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego 



dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów 
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z 
wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu 
Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki 
do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i 
dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 
(dalej Uchwała) poprzez zmianę kryteriów i ich wielko ści dla 
poszczególnych okresów i transz trwania Nowego Programu 
Motywacyjnego tj. poprzez rezygnację z kryterium wzrostu 
przychodów ze sprzedaży, jako kryterium warunkuj ącego przyznanie 
warrantów serii B i tym samym pozostawienie wyłącznie jednego 
kryterium tj. wzrostu EBITDA. 

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Krynicki Recykling S.A. postanawia, iż Uchwała w zamian 
dotychczasowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 
 „Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. (dalej też 
Spółka lub Emitent) działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 
Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej 
treści: 
 
 
I. Nowy Program Motywacyjny w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A. na 

lata 2015-2016 
 

 
§ 1. 

Cele oraz umotywowanie uchwały 
Zważywszy, iż: 
a)  praca członków Zarządu Spółki w dalszym okresie działalności Spółki 
będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez 
akcjonariuszy oraz  
b) mając pozytywne doświadczenia dotyczące efektów realizowanego 
obecnie w Spółce programu motywacyjnego uchwalonego na podstawie 
uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 
października 2012 roku,     
działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz 
głębszego związania ze Spółką członków Zarządu ("Uprawnieni"), Walne 
Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny 
polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów 
subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki z 
wyłączeniem prawa poboru (" Nowy Program Motywacyjny"). 
 
 

§ 2. 
Podstawowe założenia Nowego Programu Motywacyjnego 



1. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach 
określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji 
nowej emisji serii J po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, w liczbie 
uwzględniającej cele Nowego Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych 
osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji.  
2. Nowy Program Motywacyjny będzie trwał 2 lata począwszy od roku 
2015 i zostanie podzielony na trzy okresy: 
a) I okres -2015 tj.  styczeń – grudzień 2015 roku, 
b) II okres -2016 tj.  styczeń – grudzień 2016 roku,  
które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie. 
3. Realizacja Nowego Programu Motywacyjnego zakończy się w 2017 
roku. Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych odpowiednio w 2 
(dwóch ) kolejnych latach poczynając od roku 2016 a na 2017 roku kończąc. 
4. Szczegółowe zasady realizacji Nowego Programu Motywacyjnego 
określać będzie „Regulamin wykonania Nowego Programu Motywacyjnego 
dla członków Zarządu Spółki KRYNICKI RECYKLING  S.A. na lata 2015-
2016" (dalej Regulamin), który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą 
Spółki. 
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę 
Nadzorczą do uchwalenia  Regulaminu i zmian związanych z nim 
każdorazowo w razie powstania takiej potrzeby, zwłaszcza w razie zmiany 
niniejszej uchwały. 
 

II. Warranty subskrypcyjne 
 

§ 3. 
Emisja warrantów subskrypcyjnych 

 
1. Emituje się 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) warrantów 
subskrypcyjnych serii B („Warranty” lub „Warranty serii B”) zamiennych na 
akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda. 
2. Warranty serii B inkorporują prawo objęcia akcji zwykłych na 
okaziciela serii J.  
 
 

§ 4. 
Uprawnieni do objęcia Warrantów serii B 

 
1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii B są: członkowie Zarządu 
którzy na dzień oferowania tych Warrantów należą do kluczowej kadry 
menedżerskiej niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania swoich 
obowiązków na powyższych stanowiskach. 
2. Listę osób Uprawnionych wraz z ilością Warrantów serii B, która 
będzie przysługiwała im do objęcia określać będzie każdorazowo (tj. w ramach 
danej transzy) Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. 
3. Liczba Uprawnionych, którym będą oferowane Warranty serii B w 
żadnej z transz nie przekroczy 3 osób. 
 

§ 5. 



Objęcie Warrantów serii B 
Warranty serii B obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. 
 
 

§ 6. 
Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant serii B 

 
Z zastrzeżeniem § 20 poniżej, jeden Warrant serii B uprawnia do objęcia 
jednej akcji serii J. 
 

§ 7. 
Termin wykonania praw z Warrantów serii B 

 
1.  Wykonanie praw z Warrantów serii B może nastąpić nie później niż z 
upływem 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło skuteczne 
objęcie przez Uprawnionego zaoferowanych mu przez  Radę Nadzorczą 
Warrantów.  
2.  Warranty serii B są niezbywalne. 
3.  Warranty serii B  podlegają dziedziczeniu. 
 
 

§ 8. 
Rodzaj Warrantów serii B  oraz sposób ich przechowywania 

 
Warranty serii B będą miały postać materialną (papierową) i będą papierami 
wartościowymi imiennymi. Spółka zobowiązana będzie prowadzić ewidencję 
Warrantów serii B. Spółka prowadzić będzie również ewidencję Warrantów 
serii B, z których wykonane zostało prawo objęcia akcji serii J w danym roku 
trwania Nowego Programu Motywacyjnego.  
 
 

§ 9 
Termin i warunki emisji Warrantów serii B 

1. Warranty serii B zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z 
zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego 
niniejszą uchwałą. 
2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą 
w dwóch następujących transzach: 
a) pierwsza transza za rok 2015 w wysokości: 333.000 Warrantów serii B 
b) druga  transza za rok 2016 w wysokości:  333.000 Warrantów serii B  
rozliczanych niezależnie, z uwzględnieniem postanowień ust. 3-16 poniżej.   
3. Warranty serii B zaoferowane zostaną Uprawnionym po ziszczeniu się 
kryteriów określonych przez Radę Nadzorcza w Regulaminie dla danego 
okresu.  
4. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów serii 
B rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z 
uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany okres, z zastrzeżeniem 
pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 



5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych 
okresów i transz trwania Nowego Programu Motywacyjnego: 
a) dla okresu I 2015 tj. styczeń - grudzień 2015 (I transza) - osiągnięcie 
przez grupę kapitałową Spółki: 
• wzrostu EBITDA o 68 % w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2013 
roku, 
b) dla okresu II 2016 tj. styczeń – grudzień 2016 (II transza)-  osiągnięcie 
przez grupę kapitałową Spółki: 
• wzrostu EBITDA o 92  % w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2013 
roku 
6.  Brak spełnienia się warunków, o którym mowa w ust. 5 powyżej za 
dany okres trwania Nowego Programu Motywacyjnego, powoduje utratę przez 
Uprawnionych prawa nabycia nieobjętej w danym roku liczby Warrantów serii 
B lub akcji serii J za dany okres. Brak spełnienia się warunków, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej za dany okres trwania Nowego Programu 
Motywacyjnego nie  wpływa na prawo nabycia Warrantów serii B oraz prawo 
objęcia akcji serii J w kolejnych okresach trwania Nowego Programu 
Motywacyjnego.  
7. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania 
umowy lub stosunku powołania pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na 
podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki (w 
okresie realizacji niniejszego Nowego Programu Motywacyjnego): 
(A)  wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów 
serii B, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub 
zakończenia okresu obowiązywania umowy lub pełnienia funkcji, o której 
mowa powyżej; 
(B)  Uprawnionemu nie będzie przysługiwało prawo do objęcia 
jakiejkolwiek liczby akcji serii J. W takim przypadku Warranty serii B 
posiadane przez tego Uprawnionego, z których nie wykonał on wcześniej 
prawa objęcia akcji serii J podlegać będą umorzeniu.  
8.  Warranty serii B zostaną zaoferowane i wydane Uprawnionym w wyżej 
określonych dwóch transzach.  
9. Warranty serii B zostaną zaoferowane i wydane Uprawnionym w 
nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca licząc od dnia zatwierdzenia 
przez Walne Zgromadzenie zbadanego przez biegłego rewidenta 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 
dany okres trwania Nowego Programu Motywacyjnego tj. za dany rok 
obrotowy 2015, i 2016. Wszystkie Warranty serii B w ramach danej transzy 
będą oferowane Uprawnionym w tym samym czasie. Rada Nadzorcza będzie 
uprawniona i zobowiązana podjąć niezwłocznie wymagane działania, celem 
realizacji Nowego Programu Motywacyjnego.  
10. W przypadku gdyby w trakcie wykonania niniejszego programu 
motywacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nastąpiła zmiana 
w grupie kapitałowej Emitenta i Emitent przestałby być zobligowany do 
sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, realizacja Nowego Programu 
Motywacyjnego będzie się odbywała w okresie po zatwierdzeniu przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego  
Emitenta. 
11. Oświadczenie o objęciu Warrantów serii B powinno zostać złożone 
przez Uprawnionego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia mu 



oferty objęcia tych Warrantów. Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia 
akcji serii J zostanie złożone pisemnie na formularzach przygotowanych przez 
Spółkę w terminie określonym w §7 ust.1 powyżej . Wzór tego oświadczenia 
będzie stanowił załącznik do Regulaminu.  
12. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów serii B Uprawnionym oraz 
otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę 
reprezentować będzie Rada Nadzorcza lub upoważniony przez nią na 
podstawie stosownej uchwały członek lub członkowie Rady. 
13. Jeżeli Uprawniony nie spełnił warunków do przyznania mu Warrantów 
serii B lub nie złoży  w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej skutecznie 
oświadczenia o objęciu Warrantów serii B jego prawo do objęcia tych 
Warrantów wygasa, a Warranty podlegać będą umorzeniu.  
14. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą 
powody pozbawienia prawa poboru Warrantów serii B, Walne Zgromadzenie 
Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru Warrantów serii B  w całości.  
15. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z 
inną spółką, skupu akcji własnych, warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej 
zostaną zweryfikowane odpowiednio przez  Radę Nadzorczą 
16. Szczegółowe zasady dot. przyznawania Warrantów serii B, terminów 
ich emisji oraz warunków i procedury zamiany na akcje serii J Spółki  i inne 
sprawy regulować będzie Regulamin.  
 

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
 

§ 10. 
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
 
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 66.600 zł (sześćdziesiąt sześć 
tysięcy sześćset złotych). 
 

§ 11. 
Oznaczenie akcji nowych emisji 

 
1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze 
emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 666.000 (sześćset 
sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji. 
2.  Akcje serii J zostaną wydane Uprawnionym w postaci dokumentów, po 
spełnieniu warunków o których mowa w art. 451 kodeksu spółek handlowych 
(dalej też KSH).  
3. Akcje serii J po ich wydaniu Uprawnionym w postaci dokumentów 
mogą być przedmiotem odrębnego postępowania przed Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie ich dematerializacji 
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi. W takim przypadku każdy Uprawniony 
zobowiązany będzie złożyć wydane mu dokumenty lub odcinki zbiorowe akcji 
serii J w terminie i na zasadach oznaczonych w Regulaminie. 
 



§ 12. 
Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu 
przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów serii B.  
 

§ 13. 
Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J, określenie grona osób 

uprawnionych do objęcia akcji serii J 
 
1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J przez posiadaczy 
Warrantów serii B mija każdorazowo nie później niż z upływem 1 miesiąca, 
licząc od dnia, w którym objęte zostały przez Uprawnionego Warranty serii B 
z danej transzy, podlegające zamianie na akcje w danym okresie trwania 
Nowego Programu Motywacyjnego. Termin ten będzie mijał w tym samym 
dniu dla wszystkich Uprawnionych. Regulamin określać będzie zasady i 
sposób informowania Uprawnionych o terminie i sposobie wykonania praw z 
Warrantów serii B, w szczególności o terminie składania oświadczeń o 
wykonaniu prawa objęcia akcji serii J oraz o terminie dokonania wpłaty na 
obejmowane przez Uprawnionego (w wykonaniu prawa z Warrantów serii B)  
akcje serii J.  
2. W przypadku niewykonania przez Uprawnionego prawa do objęcia 
akcji serii J w przewidzianym terminie w całości lub w przypadku nie 
dokonania przez Uprawnionego wpłaty na akcje serii J w określonym przez 
Radę Nadzorczą Spółki terminie, trybie i wysokości akcje serii J nie zostaną 
wydane temu Uprawnionemu, lub zostaną wydane w odpowiednio niższej 
ilości niż ilość posiadanych przez niego Warrantów serii B, a Warrant serii B, 
z którego nie wykonano lub nienależycie wykonano prawo objęcia akcji traci 
ważność i podlega umorzeniu.  
3. Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych w dwóch 
następujących transzach: 
a) pierwsza transza obejmowana w 2016 roku (za I okres, tj. rok 2015) w 
wysokości: 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki,  
b) druga  transza obejmowana w 2017 roku (za II okres, tj. rok 2016) w 
wysokości: 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki,  
 

§ 14. 
Cena emisyjna akcji serii J 

 
1. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne, 
wniesione w całości przez Uprawnionych przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 
2. Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w wykonaniu Nowego 
Programu Motywacyjnego  wynosić będzie 0,10 zł ( dziesięć groszy) tj. 
odpowiadać będzie wartości nominalnej tych akcji.   
 
 

§ 15. 
Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie 

 



Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku, w którym 
zgodnie z przepisami art. 452 KSH zostaną w ramach Nowego Programu 
Motywacyjnego wydane Uprawnionym. Oznacza to, iż akcje serii J wydane w 
ramach pierwszej transzy będą uprawniać do dywidendy za rok 2016 (tj. od 1 
stycznia 2016 roku), akcje serii J wydane w ramach drugiej transzy uprawniać 
będą do dywidendy za rok 2017  (tj. od 1 stycznia 2017 roku). 
 

§ 16. 
Wyłączenie prawa poboru 

 
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody 
pozbawienia prawa poboru, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie 
Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. 
 

§ 17. 
Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji 

serii J 
 
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji 
Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd 
Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji 
serii J. 
 

IV. Dopuszczenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja 
akcji serii J 

 
§ 18. 

 
1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U.09.185.1439 –j.t.)  ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym 
wyraża zgodę na wprowadzenie i dopuszczenie akcji nowej emisji (tj. akcji 
serii J) do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są już wcześniej 
wyemitowane akcje Emitenta. 
2. W związku z treścią ust. 1 powyżej akcje serii J mogą być przedmiotem 
postępowania o wprowadzenie i dopuszczenie  akcji nowej emisji do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 10.211.1384 z 
póżn.zm.)  przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
(GPW). 
3. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 
10.211.1384 z póżn.zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J w 
tym Depozycie, oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, 
które będą zmierzały do dokonania dematerializacji akcji serii J . 
 

V. Zmiana Statutu Spółki 
 



§ 19. 
W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki zmienia się §6 Statutu Spółki, który w zamian 
dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

§6 
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 166.600 zł (sto sześćdziesiąt 
sześć tysięcy złotych) 
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze 
emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela serii G o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz 666.000 (sześćset 
sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
3. Akcje serii G obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z 
warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych odpowiednio na podstawie 
uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
29 października 2012 roku zmienionej następnie uchwałą nr 16/04/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku. 
4. Akcje serii J obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z 
warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie 
uchwały nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 
kwietnia 2014 roku zmienionej następnie uchwałą nr 05/01/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku. 
. 
 

§ 20. 
W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki posiadaczom 
warrantów serii B będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie 
odpowiednio jednego warrantu serii B takiej liczby akcji serii J (lub innej serii 
utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość nominalna 
akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego 
warrantu serii B po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a 
cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W 
przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych 
odpowiednio warrantów serii B wyniknie możliwość objęcia części akcji serii 
J, liczba akcji serii J, do objęcia których będzie uprawniony posiadacz 
warrantów serii J zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

 

 


