OGŁOSZENIE
ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. gen. Mariana Langiewicza 60, 95050 Konstantynów Łódzki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000340462 („Spółka”), działając na podstawie art.
398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień 18
kwietnia 2018 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”,
„Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim, przy ul.
gen. M. Langiewicza 60.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości
prawa poboru wszystkich akcji serii P, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i praw do akcji serii P do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz dematerializacji akcji serii P i praw do akcji serii P, a także upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacje dla Akcjonariuszy
1.

Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w NWZ

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, zgodnie z treścią art. 4061 § 1
ksh, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu), tj. w dniu: 2 kwietnia 2018 roku.
1.2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w
Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 2 kwietnia 2018 roku i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u notariusza Anny Bald, Kancelaria Notarialna w Łodzi przy ul. Tymienieckiego
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7 . W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji
nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ.
W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uprawnione do
uczestnictwa w NWZ będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do
pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. do 3
kwietnia 2018 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w NWZ.
1.3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu 2 kwietnia 2018
roku.
1.4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, Spółka ustala na podstawie
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, złożonych dokumentów akcji oraz księgi
akcyjnej.
1.5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ, zgodnie z art. 407 ksh zostanie
wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewicza 60 w Konstantynowie
Łódzkim przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. w dniach 13, 16 i 17 kwietnia
2018 roku w godzinach od 08.00 do 15.00.
Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy
za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem
NWZ, akcjonariusze Spółki mogą żądać przysłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres
relacjeinwestorskie@mabion.eu. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i
podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw); lub
c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z
lit. a) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku
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pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych)
do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej
(osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
2.

Procedury uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu

2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ
Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. gen.
Mariana Langiewicza 60 w Konstantynowie Łódzkim lub w postaci elektronicznej przesłane
na adres e-mail: relacjeinwestorskie@mabion.eu.
Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w
tym trybie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia.
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, tj. w drodze
ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w
zakładce: "walne zgromadzenia" oraz za pośrednictwem systemu ESPI.
2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad NWZ
Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na
piśmie w siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewicza 60 w Konstantynowie Łódzkim
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
relacjeinwestorskie@mabion.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad.
Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia" oraz za pośrednictwem systemu ESPI.
Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1. oraz pkt
2.2. powyżej powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w NWZ wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy,
potwierdzające, że na dzień złożenia żądania (zgłoszenia) jest on akcjonariuszem Spółki oraz,
że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie
dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
w tym:
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a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw); lub
c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z
lit. a) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku
pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych)
do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej
(osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas NWZ
Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2.4. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką
Zgodnie z przepisami ksh, akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką za pomocą
elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
adresu e-mail: relacjeinwestorskie@mabion.eu. Spółka zastrzega, że ryzyko związane z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłącznie akcjonariusz.
O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki
na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną
dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski,
akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak
również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być
zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza
pisemnie w siedzibie Spółki przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60 w Konstantynowie
Łódzkim o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.
2.5. Sposób uczestnictwa
pełnomocnictwa

w

Zgromadzeniu

oraz

wykonywania

prawa

głosu;

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może
uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.
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Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu
tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.
Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo
okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów.
Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail relacjeinwestorskie@mabion.eu
najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2018 roku, do
godziny 15:00, poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e-mail dokumentu
pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych
niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Do informacji
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć zeskanowane
pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone
przez akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co umieszczone w
ww. formularzu, oraz:
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza na
NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania
przy sporządzaniu listy obecności:
a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
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b. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polegać może na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej skierowanym do akcjonariusza
i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w
trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa,
mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu, w zakładce: "walne
zgromadzenia". Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym
formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy
pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania
powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej,
pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.6. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
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2.7. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.

Materiały dotyczące NWZ
Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która
ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem NWZ, w siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewicza
60 w Konstantynowie Łódzkim, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub na stronie internetowej
Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: „walne zgromadzenia”.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia".

4.

Pozostałe informacje
Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami ksh. Treść ogłoszenia nie
uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich
praw. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy ksh oraz statutu
Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi
regulacjami. Obrady NWZ prowadzone będą w języku polskim. W celu punktualnego
rozpoczęcia NWZ, osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są
o dokonanie rejestracji na 30 minut przed rozpoczęciem obrad NWZ.

5.

Planowana zmiana Statutu

1)
Planowana jest zmiana § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu otrzymuje następujące
brzmienie:
„§9
1.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.372.072,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt
dwa tysiące siedemdziesiąt dwa, 20/100) złotych i dzieli się na 13.720.772 (słownie:
trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
b)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
c)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
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450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
e)
100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
f)
100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
g)
20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
h)
2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela,
zwykłych serii H,
i)
1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
j)
2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
k)
790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
l)
510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
m)
360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
n)
340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
o)
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
p)
1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P.
2.
Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich
uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do
głosu.
4.
Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja
oznaczona jest kolejna literą alfabetu.”
Aktualna treść § 9 Statutu Spółki:
d)

„§ 9.
1.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.180.000 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt
tysięcy złotych) i dzieli się na 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
b)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
c)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
d)
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
e)
100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
f)
100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
g)
20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
h)
2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych
serii H,
i)
1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
j)
2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
k)
790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
l)
510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
n)
340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
o)
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
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2.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich
uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do
głosu.
Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja
oznaczona jest kolejna literą alfabetu.”

3.
4.

2)
W związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki planuje uchylić § 9a Statutu Spółki.
Aktualna treść § 9a Statutu Spółki:
„§ 9a
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję
nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), w ramach czego:
(i) podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 400.000 (czterysta tysięcy)
złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda może nastąpić w trybie subskrypcji
otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust. 3 KSH, gdzie akcje będą emitowane w ramach oferty
publicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz notowaniem na giełdzie papierów
wartościowych na terytorium Europy (co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) lub Stanów Zjednoczonych („IPO”)
oraz (ii) podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000 (pięćdziesiąt
tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) może nastąpić w trybie subskrypcji
prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału
Docelowego wygasa z upływem 1 (jednego) roku od dnia wpisania do rejestru
przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nr 5/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.
Pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych
przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach Kapitału Docelowego w zamian za
wkłady pieniężne.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych
emisji akcji Spółki w granicach określonych w §9a ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności
liczbę akcji, które zostaną wyemitowane, cenę emisyjną akcji, terminy otwarcia i zamknięcia
subskrypcji, szczegółowe warunki przydziału akcji lub miejsce ich notowania.
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zostanie podjęta po konsultacji z
Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna za akcję nie może być niższa niż 84,00 zł
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7.

(słownie: osiemdziesiąt cztery złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej
walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej ustalenie.
O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest
umocowany do:
a)
zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych
umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na
mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane będą akcje
depozytowe (ang. depositary shares) reprezentujące akcje Spółki;
b)
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji
lub akcji depozytowych (ang. depositary shares) w depozycie papierów
wartościowych lub zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w sprawie ich rejestracji;
c)
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w
drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub akcji depozytowych (ang.
depositary shares) do obrotu na giełdzie papierów wartościowych na terytorium
Europy (co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.) lub Stanów Zjednoczonych, w tym do
przygotowania prospektu emisyjnego i złożenia odpowiednich wniosków i
zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa
oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi danej giełdy papierów wartościowych.”
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