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UCHWAŁA nr 1 
z dnia 19 lutego 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. 
z siedzibą w Człuchowie 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. w Człuchowie postanawia przyjąć porządek obrad 
w poniższym brzmieniu: 
 
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia 
uchwał. 
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5.Przyjęcie porządku obrad.  
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w 
całości oraz zmian statutu Spółki, a także upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i 
zmiany statutu Spółki.  
8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wykorzystanie akcji własnych nabytych przez 
Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych. Uchwała objęta tym punktem zostanie 
poddana pod głosowanie w wypadku, gdyby nie została podjęta uchwała w sprawie umorzenia 
akcji wskazana w pkt 7 porządku obrad. 
9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie, tj. oddano za nim wszystkie oddane ważnie 18.145.304 głosy, stanowiące 
75,75%kapitału zakładowego  a jego pkt.1-5 zostały zrealizowane. 
  

UCHWAŁA NR 1 
z dnia 19 lutego 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. 
z siedzibą w Człuchowie 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 18 145 304 
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,75% 
Łączna liczba ważnych głosów 18 145 304 

w tym:   
ZA 18 145 304 
PRZECIW 0 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 
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UCHWAŁA  nr  2 
z dnia 19 lutego 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
RADPOL S.A. 

z siedzibą w Człuchowie 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w drodze emisji nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru akcji serii D w całości oraz zmian Statutu Spółki, a także upoważnienia do 

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku 
regulowanym 

 
Działając na podstawie art. 430 oraz art. 431 § 1 i § 2 , art. 432 § 1, art. 433 § 2,  art. 5 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 718.548,30 zł (siedemset 

osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści groszy) o kwotę 
52.184,34 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote i 34/100), czyli do 
kwoty 770.732,64 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 
64/100).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 
nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w liczbie 1.739.478 (jeden milion siedemset 
trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) (zwanych dalej „Akcjami 
Serii D”). 

3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosić będzie 6,22 zł (sześć złotych 22/100) za każdą 
jedną Akcję Serii D. 

4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 
obrotowy 2010, czyli od 1 stycznia 2010 roku. 

5. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. 
6. Objęcie Akcji Serii D zostanie zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w ramach, 

której Zarząd Spółki złoży ofertę objęcia tych akcji:  
a. Panu Andrzejowi Pożarowszczykowi, któremu zostanie złożona oferta objęcia 

869.739 Akcji serii D, 
b. Panu Jerzemu Pożarowszczykowi, któremu zostanie złożona oferta objęcia 837.527 

Akcji serii D, 
c. Pani Matyldzie Pożarowszczyk, której zostanie złożona oferta objęcia 32.212 Akcji 

serii D. 
7. Umowy o objęciu Akcji Serii D zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej zastaną 

zawarte nie później niż do 30 kwietnia 2010 roku. 
 

§ 2 
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się 
Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości. 
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody 
pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D. Opinia Zarządu 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 3 
1. Akcje Serii D oraz  prawa do Akcji Serii D (PDA) będą zdematerializowane i nie będą 

mieć formy dokumentu. 
2. Akcje Serii D, a także prawa do Akcji Serii D (PDA) zostaną dopuszczone i 

wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

 
§ 4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  
1) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeśli Zarząd 
Spółki uzna to za stosowne;  
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 
Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D (PDA), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji; 
3) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii 
D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.;  
4)dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych do 
przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, na warunkach określonych w 
niniejszej uchwale oraz do dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii D i praw do 
Akcji Serii D (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.  
 

§ 5 
W związku z emisją Akcji Serii D, zmienia się Artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia:  

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 770.732,64 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy 
siedemset trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 25.691.088 
(dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć osiemdziesiąt 
osiem) akcji, w tym:  

1) 17.651.610 (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 
dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy 
grosze) każda,  
2) 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 
3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta 
siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 
zł (trzy grosze) każda.”. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 
Opinia Zarządu   

RADPOL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Człuchowie  

w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii D w całości 
 

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd RADPOL 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) przedstawia swoją opinię 
uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w 
całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D.  
 
Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje i rekomenduje pozbawienie dotychczasowych 
Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości. 
Celem emisji Akcji Serii D jest dokonanie w tym trybie częściowego rozliczenia 
transakcji akwizycyjnej przeprowadzanej przez Spółkę, która dotyczy spółki RURGAZ 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolonii Prawiedniki („Rurgaz”). 
Wskazana transakcja została uprzednio przez Spółkę podana do publicznej 
wiadomości w drodze raportów bieżących (raporty bieżące nr 36/2009 oraz nr 
1/2010). 
Konieczność dokonania emisji w trybie subskrypcji prywatnej, a więc z pozbawieniem 
Akcjonariuszy prawa poboru, wynika z przewidywanego przez strony wskazanej 
transakcji sposobu częściowego rozliczenia cen za udziały w Rurgaz, w ramach 
którego wybrane strony tej transakcji (wybrani sprzedający) mają objąć akcje Spółki 
nowej emisji.  
Zarząd Spółki jest w trakcie dokonywania uzgodnień z wybranymi stronami umowy 
sprzedaży udziałów w Rurgaz. W szczególności przedmiotem uzgodnień jest wartość 
akcji Spółki, po której zostanie dokonane rozliczenie. W związku z tym ustalenie ceny 
emisyjnej Akcji Serii D nastąpi w drodze uchwały Zarządu, z uwzględnieniem tych 
uzgodnień. 
Jednakże dla zapewnienia przejrzystości całego procesu rozliczenia transakcji 
akwizycyjnej oraz dla zabezpieczenia interesów pozostałych akcjonariuszy Spółki 
oraz interesów samej Spółki, proponowana przez Zarząd Spółki uchwała w sprawie 
emisji Akcji Serii D przewiduje, że cena emisyjna nie może być niższa niż 6 zł (sześć 
złotych) za każdą jedną Akcję Serii D. 
Liczba Akcji Serii D zostanie ostatecznie ustalona przez Zarząd w granicach 
przewidzianych w proponowanej uchwale emisyjnej. Przewidywane w proponowanej 
uchwale ograniczenie liczby Akcji Serii D zakłada, że akcje te zostaną dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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bez konieczność sporządzania prospektu emisyjnego, z uwagi na to, iż liczba tych 
akcji będzie mniejsza niż 10 % (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym. 
Zarząd Spółki wskazuje, że w przypadku, gdyby pomiędzy stronami umowy sprzedaży 
udziałów w Rurgaz doszło do zmiany przewidywanego sposobu rozliczenia cen za 
udziały w Rurgaz, wówczas to Zarząd Spółki dopuszcza możliwość zaoferowania Akcji 
Serii D innym inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, co umożliwiłoby dojście 
emisji Akcji Serii D do skutku oraz zasilenie kapitałów własnych Spółki. 
 
Wszystko to powoduje, że pozbawienie Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji 
Serii C leży w interesie Spółki.                                                           
Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje pozbawienie 
dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz 
upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D z zastrzeżeniem, że 
cena emisyjna Akcji Serii D nie będzie niższa niż 6 zł (sześć złotych) za każdą jedną 
Akcję Serii D. 
 
 
Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta 
jednogłośnie, tj. oddano za nią wszystkie oddane ważnie 18.145.304 głosy, stanowiące 
75,75%kapitału zakładowego. 
 

UCHWAŁA NR 2 
z dnia 19 lutego 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. 
z siedzibą w Człuchowie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz 

zmian Statutu Spółki, a także upoważnienie do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 
akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 18 145 304 
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,75% 
Łączna liczba ważnych głosów 18 145 304 

w tym:   
ZA 18 145 304 
PRZECIW 0 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 
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Uchwała nr 3 
z dnia 19 lutego 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. 
z siedzibą w Człuchowie 

w sprawie umorzenia akcji  Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu 
 
Na podstawie art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 4 ust. 2 Statutu 
Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym umarza 500.884 

(pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje własne Spółki o wartości 
nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na 
podstawie Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. 
z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu 
Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, która została zmieniona 
Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z 
dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia 
Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie 
upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.  

2. Umorzeniu ulegają 550.884 akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym 
wynagrodzeniem wynoszącym 2.737.223,79 złotych. 

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji Spółki oraz w drodze 
zmiany statutu z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego 
Spółki. 

 
§ 2 

1. W związku z umorzeniem akcji Spółki wskazanych w § 1 ust. 1, obniża się kapitał 
zakładowy Spółki o kwotę 15.026,52 zł (piętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych 
pięćdziesiąt dwa grosze). 

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 500.884 (pięćset tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy 
grosze) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału 
zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem wymogów 
określonych w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.  

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału 
zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po 
umorzeniu 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych 
Spółki.  

 
§ 3 

1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednolicenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki 
serii A oraz B poprzez objęcie dotychczasowych akcji serii A oraz B jedną serią A.
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2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie wskazane w §§ 1 i 2 
niniejszej uchwały, oraz ujednoliceniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się Statut 
Spółki w ten sposób, że Artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  

 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 

siedemset sześć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 25.190.204  (dwadzieścia pięć 
milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcje w tym: 

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia 
sześć) akcji  zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) 
każda,  

2) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 
osiem) akcji  zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) 
każda.”.  

 
§ 4 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą statutu 
Spółki, w tym do dokonania ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego.
  

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.  

 
§ 5 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki na mocy uchwały  nr  2 z dnia 19 lutego 2010 roku Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian Statutu Spółki, 
a także upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu 
na rynku regulowanym. 
 
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto, bowiem na ogólną liczbę głosów 18.145.305, co 
stanowi 75,75% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.915.304 głosy,  wstrzymujących 
się głosów było 2.230.000, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. 
 

UCHWAŁA NR 3 
z dnia 19 lutego 2010 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. 
z siedzibą w Człuchowie 

w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 18 145 304 
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,75% 
Łączna liczba ważnych głosów 18 145 304 

w tym:   
ZA 15 915 304 
PRZECIW 0 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 2 230 000 

 


