
Uchwała nr 1/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

IZNS Iława Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Iławie  

z dnia 2 lutego 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----

z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru osoby Pana Andrzeja FONFARA --------
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . ----------------- 

§ 2.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.------------------------------- 

 
Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 2.773.323 

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 18,79 

Łączna liczba waŜnych głosów: 2.773.323 

Liczba głosów „za” 2.773.323, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0 

Zgłoszone sprzeciwy: 0 

 
Uchwała nr 2/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IZNS Iława Spółki Akcyjnej  

z siedzibą w Iławie  
z dnia 2 lutego 2010 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej 
§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----

z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej -------

w następującym składzie:------------------------------------------------------------------ 

1) Lucyna SZCZYPSKA, ----------------------------------------------------------- 
2) Olgierd CZARNOMSKI, -------------------------------------------------------- 
3) Małgorzata SZYMANEK,------------------------------------------------------- 
§ 2.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.---------------------------------- 

 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 2.773.323 

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 18,79 

Łączna liczba waŜnych głosów: 2.773.323 

Liczba głosów „za” 2.773.323, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0 

Zgłoszone sprzeciwy: 0 

 

Uchwała nr 3/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 IZNS Iława Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Iławie  

z dnia 2 lutego 2010 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 



§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----

przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. --------------------------- 

 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 2.773.323 

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 18,79 

Łączna liczba waŜnych głosów: 2.773.323 

Liczba głosów „za” 2.773.323, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0 

Zgłoszone sprzeciwy: 0 

 

Uchwała nr 4/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

IZNS Iława Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Iławie  

z dnia 2 lutego 2010 roku 
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w Statucie art. 7

1
 ,------------ 

zawierającego upowaŜnienie dla Zarządu Spółki do podwyŜszenia kapitału -----

zakładowego Spółki o kwotę do 15.000 zł tj. w granicach kapitału docelowego 

wraz z upowaŜnieniem dla Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy, za ---

zgodą Rady Nadzorczej, w całości, prawa poboru akcji emitowanych w ramach 

podwyŜszeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ------------- 
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ---

działając na podstawie art. 444 K.s.h., art. 445 K.s.h., art. 447 § 2 K.s.h. i art. ---

430 § 1 K.s.h. postanawia o dodaniu w Statucie Spółki nowego art. 7
1
 ------------

w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------- 

1. W okresie od dnia 2 lutego 2010 roku do dnia 31 października 2012 roku  

Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki --

o kwotę wynoszącą do 15.000 – piętnaście tysięcy złotych , to jest w granicach -

kapitału docelowego w drodze wyemitowania łącznie nie więcej niŜ --------------

300.000 – trzysta tysięcy nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości -------

nominalnej po 0,05 zł- pięć groszy kaŜda, przy czym objęcie nowych akcji moŜe 

nastąpić wyłącznie w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złoŜenie oferty -----

przez Spółkę i jej przyjęcie przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu -------

Spółki. Zarząd moŜe wykonać powyŜsze uprawnienie przez dokonanie jednego 

albo nie więcej niŜ trzech kolejnych podwyŜszeń kapitału docelowego.----------- 

2. W celu umoŜliwienia realizacji podwyŜszenia kapitału zakładowego ------ 

w granicach kapitału docelowego na zasadach opisanych w ust. 1, przyznaje się 

Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy – za zgodą Rady -

Nadzorczej Spółki - w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych -

w ramach podwyŜszenia ( podwyŜszeń ) kapitału zakładowego w granicach -----

kapitału docelowego.----------------------------------------------------------------------- 

3. W ramach udzielonego upowaŜnienia Zarząd moŜe wydać akcje tylko ---- 



w zamian za wkłady pienięŜne.----------------------------------------------------------- 

4. Zarząd jest upowaŜniony do samodzielnego ustalenia szczegółowych ----- 

warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyŜszeń kapitału ----------

zakładowego w granicach kapitału docelowego z prawem do ustalenia ceny -----

emisyjnej na poziomie wartości nominalnej nowych akcji w wysokości 0,05 zł –

pięć groszy , kaŜda akcja.------------------------------------------------------------------ 

§ 2. Udzielenie Zarządowi upowaŜnienia, o którym mowa w § 1, jest ------

umotywowane rzeczową potrzebą skrócenia procesu emisji oraz stworzeniem ---

moŜliwości realizacji przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki tzw. 

opcji menedŜerskich, co polegać ma na objęciu łącznie nie więcej niŜ 300.000 –

trzysta tysięcy akcji Spółki o wartości nominalnej po 0,05 zł- pięć groszy , ------ 

kaŜda w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złoŜenie oferty przez Spółkę ----

i jej przyjęcie przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Wykonanie 

opcji menedŜerskich jest uzaleŜnione od spełnienia przez osobę pełniącą funkcję 

Prezesa Zarządu Spółki kryteriów efektywności zarządzania ustalonych przez --

Radę Nadzorczą oraz pod warunkiem wyraŜenia przez Radę Nadzorczą Spółki -

zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do ----

akcji emitowanych w ramach podwyŜszenia ( podwyŜszeń ) kapitału -------------

zakładowego w granicach kapitału docelowego. Przyznanie Prezesowi Zarządu 

moŜliwości skorzystania z tzw. opcji menedŜerskich w razie spełnienia -----------

kryteriów efektywności zarządzania, jest zbieŜne z interesem Spółki, gdyŜ -------

stanowić to będzie wynikową formę uznania starań Prezesa Zarządu --------------

ukierunkowanych na rozwój Spółki i poprawę jej wyników finansowych. --------

Partycypacja osoby sprawującej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w kapitale -----

zakładowym IZNS Iława Spółki Akcyjnej stworzyłaby przy tym efektywny -----

mechanizm motywacyjny i umocniłaby więź łączącą Prezesa Zarządu Spółki ze 

Spółką. PodwyŜszenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego -

w Ŝaden istotny sposób nie zachwiałoby równieŜ strukturą akcjonariatu Spółki.--

 § 3. Przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin opcji menedŜerskich -------

stanowi załącznik do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią.------------- 

Załącznik do uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego -------------
Zgromadzenia IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie z dnia -------
2 lutego 2010 roku  

 „REGULAMIN 
OPCJI MENEDśERSKICH IZNS IŁAWA S.A. 

§1 
      Postanowienia ogólne 

Regulamin Opcji MenedŜerskich, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 

programu opcji menedŜerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki IZNS 

IŁAWA S.A.--------------------------------------------------------------------------------- 

§2 
     Definicje 

Pojęcia uŜyte w Regulaminie oznaczają:------------------------------------------------ 



1. Spółka, IZNS IŁAWA S.A. – IZNS IŁAWA Spółka Akcyjna z siedzibą -- 

w Iławie,------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Program – program opcji menedŜerskich dla kluczowej kadry -------------- 

kierowniczej Spółki w postaci przyznania praw do nabycia akcji Spółki na ------

warunkach określonych w Regulaminie,------------------------------------------------ 

3. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki, ------------------------------------- 

4. Zarząd – Zarząd Spółki, ----------------------------------------------------------- 

5. Uprawniony – osoba z listy osób objętych przez Program, zatwierdzona – 

przez Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------------------------- 

§3 
   Czas trwania Programu 

Program będzie obejmował lata obrotowe 2009, 2010 i 2011. Akcje zostaną ----

wyemitowane w latach 2010, 2011 i 2012. Objęcie akcji w ramach Programu ---

będzie następowało po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki ---------

skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio za rok 2009, 2010 – 

i 2011. Decyzja w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego -----------

podejmowana będzie w terminie jednego miesiąca od dnia walnego ---------------

zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe -------

Spółki za rok którego program dotyczy.------------------------------------------------- 

§4 
   Liczba akcji 

W ramach Programu zostanie wyemitowanych łącznie nie więcej niŜ 300.000 --

(trzysta tysięcy)akcji, przy czym wielkości transz za poszczególne lata obrotowe 

przedstawia się następująco:--------------------------------------------------------------- 

- za okres od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku  – -- 

80.000 – osiemdziesiąt tysięcy sztuk, w przypadku przekroczenia wszystkich ---

trzech parametrów o których mowa w paragrafie 6 łączna liczba -------------------

wyemitowanych akcji wyniesie 100.000 – sto tysięcy sztuk, ------------------------ 

- za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – ---

100.000 – sto tysięcy sztuk, --------------------------------------------------------------- 

- za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku – ---

100.000 – sto tysięcy sztuk. --------------------------------------------------------------- 

§5 
Osoby objęte Programem 

1.Uprawnionym do uczestnictwa w programie jest osoba pełniąca funkcję ------

Prezesa Zarządu IZNS IŁAWA S.A. przez cały okres, za który emitowane są ---

akcje w ramach programu, jak i w dniu emisji akcji. Osoba uprawniona zawrze -

ze Spółką umowę, na podstawie której będzie uczestniczyła w programie za -----

pierwszy okres tj. od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. --

Za dwa następne okresy umowy zostaną podpisane przez Radę Nadzorczą po ---

zatwierdzeniu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, nie później --

niŜ w terminach do dnia 15 lipca 2010 roku i do dnia 15 lipca 2011 roku.--------- 



§6 
Nabywanie akcji 

Akcje obejmowane będą przez osobę uprawnioną po cenie emisyjnej równej ---

wartości nominalnej tj. pięć groszy za akcję. Liczba akcji którą osoba ------------

uprawniona będzie mogła otrzymać za dany rok obliczana jest na podstawie -----

wzoru: LICZBA AKCJI = 100 000 x Liczba Punktów / 100. --------------------- 
Warunkiem uruchomienia programu jest uzyskanie min. 26 punktów za dany ---

rok, które otrzymuje się za spełnienie poniŜszych kryteriów:------------------------ 

a) wzrost przychodów ze sprzedaŜy na koniec 2009 r. o 10% - liczba –   

punktów: 15 – piętnaście, ----------------------------------------------------------------- 

b) wzrost zysku netto na koniec 2009 r. o 15% - liczba punktów: 75--- 

siedemdziesiąt pięć, ------------------------------------------------------------------------ 

c) redukcja kosztów ogólnego zarządu na koniec 2009 r. o 10% - ------ 

liczba punktów: 10- dziesięć . ------------------------------------------------------------ 

Liczba punktów obliczana będzie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego spółki zbadanego przez biegłego rewidenta po uzyskaniu opinii ----

bez zastrzeŜeń. Wartościami bazowymi do obliczania przyrostu parametrów ----

wymienionych w punktach a, b i c są wartości tych parametrów osiągnięte przez 

spółkę na koniec 2008 r. uwidocznione w rocznym skonsolidowanym ------------

sprawozdaniu finansowym. Do obliczenia ilości wyemitowanych akcji -----------

w programie uwzględnia się sumę punktów uzyskaną z trzech wymienionych ---

kryteriów. Spełnienie kryteriów a, b, i c na wyŜej wymienionym poziomie lub --

powyŜej powoduje przyznanie 100 punktów. Częściowe spełnienie kryteriów ---

lub teŜ jednego z nich powoduje przyznanie proporcjonalnej do stopnia----------- 

wykonania liczby punktów. Dla programu za lata 2010 i 2011 Rada Nadzorcza -

przyjmie nowe wartości kryteriów (a, b i c) do obliczania przyznawanych --------

punktów na podstawie skonsolidowanych sprawozdań za lata 2009 i 2010.------- 

Z powyŜszej punktacji wyłączone są zmiany wartości kryteriów wynikające ze – 

zdarzeń nadzwyczajnych, a w szczególności:------------------------------------------- 

- sprzedaŜ nieruchomości,---------------------------------------------------------- 

- przeszacowanie wartości nieruchomości,-------------------------------------- 

- otrzymanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.------------------------ 

Rada Nadzorcza moŜe postanowić, iŜ akcje nie wyemitowane w danym roku ---- 

(sytuacja taka moŜe mieć miejsce, gdy nie zostaną spełnione minimalne warunki 

od których spełnienia zaleŜy uruchomienie programu lub niecała pula została --- 

objęta), powiększają pulę akcji emitowanych w kolejnych latach trwania ---------

programu.------------------------------------------------------------------------------------ 

       §7 
  Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2009 r  pod warunkiem podjęcia 

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownych uchwał.”------------------- 

§ 4.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i jako objęta porządkiem obrad 

kolejnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 445 § 3 K.s.h. w związku -



z art. 445 § 2 K.s.h.,  jest waŜna bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych 

na Zgromadzeniu. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 2.773.323 

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 18,79 

Łączna liczba waŜnych głosów: 2.773.323 

Liczba głosów „za” 0, „przeciw” 2.773.323, „wstrzymujących się” 0 

Zgłoszone sprzeciwy: 0 

 

 

Uchwała nr 5/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

IZNS Iława Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Iławie  

z dnia 2 lutego 2010 roku 
w sprawie odstąpienia od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie --

uchwały dotyczącej wyraŜenia zgody na ubieganie się przez Spółkę --------------

o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji, emitowanych na ------

podstawie nowego art. 7
1
 Statutu Spółki, do obrotu na rynku zorganizowanym, -

tj. na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem -----

Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a takŜe w sprawie -------

udzielenia Zarządowi niezbędnych upowaŜnień w powyŜszym zakresie. ---------- 

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ----

odstępuje od podjęcia uchwały w powyŜszym zakresie, jako integralnie ---------- 

powiązanej z nie przyjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwałą 

Nr 4/2010 . ---------------------------------------------------------------------------------- 

 §2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ------------------------------ 

 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 2.773.323 

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 18,79 

Łączna liczba waŜnych głosów: 2.773.323 

Liczba głosów „za” 2.773.323, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0 

Zgłoszone sprzeciwy: 0 

 

Uchwała Nr 6/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

IZNS Iława Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Iławie  

z dnia 2 lutego 2010 roku 
w sprawie zmiany art. 31 Statutu Spółki 

§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej ---

działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia o nadaniu art. 31 Statutu -

Spółki nowego, następującego brzmienia:---------------------------------------------- 



Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym ----------------- 

i Gospodarczym, o ile tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.----------------- 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.------------------------------ 

 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 2.773.323 

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 18,79 

Łączna liczba waŜnych głosów: 2.773.323 

Liczba głosów „za” 0, „przeciw” 2.773.323, „wstrzymujących się” 0 

Zgłoszone sprzeciwy: 0 

 
 


