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Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
 
 

Uchwała nr 1/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 
 
„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana Rafała Karnowskiego na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -------------------- 

 
Po głosowaniu Pan Sebastian Król ogłosił wyniki: --------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.358.729 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 25.662 głosy. ------------------------------------------------------- 
 
 

Uchwała nr 2/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej 
następujące osoby: --------------------------------------------------------------------- 

1. Krzysztof Kawalec, ----------------------------------------------------------- 
2. Grzegorz Grabowicz, --------------------------------------------------------- 
3. Janusz Burkot.” -------------------------------------------------------------- 
 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
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− za przyjęciem uchwały oddano 5.292.007 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 92.384 głosy. ------------------------------------------------------- 
 

 
Uchwała nr 3/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 28 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad 
Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------ 

1. Otwarcie Zgromadzenia, -------------------------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ------------------------------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------- 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------------------------- 
5. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------ 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej Spółki za 2009 rok oraz sprawozdania z oceny 
sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2009 rok, 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
Magellan S.A. za 2009 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 
Magellan S.A. za rok 2009, ----------------------------------------------------- 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 
Magellan S.A. za rok 2009, ----------------------------------------------------- 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego 
Magellan S.A. za 2009 rok, ----------------------------------------------------- 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2009 rok, -------------- 

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 
2009 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2009 rok, ------------- 

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, ----------------------- 

12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia 
absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, ------------ 

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Statutu w 
zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i podjęcie uchwał 
w przedmiotowym zakresie, ---------------------------------------------------- 

14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Regulaminu 
Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------- 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 
150.000.000,00 zł (słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) 
wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego 
na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE 
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy 
Agencyjnej, ------------------------------------------------------------------------ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości 
istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 50.000.000,- 
PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) realizowanego na 
podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A., --------------- 

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.” -------------------------------------------- 
 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 4/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej Spółki za rok 2009.” ---------------------------------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 5/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 
z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2009 rok, 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
Magellan S.A. za 2009 rok 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2009 rok, 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
Magellan S.A. za 2009 rok.” --------------------------------------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 6/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz 
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za rok 

2009 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 
oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za rok 
2009.” ------------------------------------------------------------------------------------- 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 7/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

Spółki za rok 2009 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.” ------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 8/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 

Magellan S.A. za rok 2009 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy 
kapitałowej Magellan S.A. za 2009 rok.” ------------------------------------------ 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 9/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  

Magellan S.A. za 2009 rok 
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 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Magellan S.A. za 2009 rok.” -------------------------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 10/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2009 rok 
 
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2009 rok.” ------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 11/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: podziału zysku za 2009 rok 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 roku 
wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie 17.852.897,62 zł 
(siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 
dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) zrealizowany 
przez Spółkę w 2009 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy 
Spółki.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 12/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kawalcowi 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.” -------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.327.934 akcji, stanowiących 81,79 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.327.934 ważne głosy, ------------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.327.934 głosy, -------------------------------- 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 13/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu.” ---------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.348.464 akcji, stanowiących 82,11 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.348.464 ważne głosy, ------------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.348.464 głosy --------------------------------- 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
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− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 14/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Karnowskiemu 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Rafałowi Karnowskiemu– Członkowi Zarządu.” -------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.358.729 akcji, stanowiących 82,26 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.358.729 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.358.729 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 15/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Urbanowi Kielichowskiemu 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 24 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Panu 
Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.” ----------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 16/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki Panu Dariuszowi Prończukowi 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Dariuszowi Prończukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 
Spółki.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 17/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Kornatowskiemu 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 maja 2009 roku Panu 
Michałowi Kornatowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 
Spółki.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 853.845 głosów, -------------------------------- 
− przeciw oddano 4.530.546 głosów, ------------------------------------------------ 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 18/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Królowi 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Sebastianowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” -------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 

 
Uchwała nr 19/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 28 kwietnia 2010 roku 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Duszyńskiemu 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 6 maja 2009 roku Panu 
Tadeuszowi Duszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” -------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 853.845 głosów, -------------------------------- 
− przeciw oddano 4.412.500 głosów, ------------------------------------------------ 
− wstrzymało się 118.046 głosów. ---------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 20/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki Panu Zdzisławowi Piekarskiemu 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 6 maja 2009 roku Panu 
Zdzisławowi Piekarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” --------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 853.845 głosów, -------------------------------- 
− przeciw oddano 4.530.546 głosów, ------------------------------------------------ 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 21/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Grabowskiemu 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Bogusławowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”  

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 22/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi  

Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Owczarkowi 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku 
Panu Jackowi Owczarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” --------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 23/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi  

Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kołodziejskiemu 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 6 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Panu 
Markowi Kołodziejskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” ---------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 24/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi  
Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Brukszo 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 20 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Panu 
Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” ---------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 25/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi  
Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Krupie 

 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 20 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Panu 
Piotrowi Krupie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” ----------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 26/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi  

Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wójtowiczowi 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania 
obowiązków w okresie od 22 października 2009 roku do 31 grudnia 2009 
roku Panu Markowi Wójtowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”  

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 

 
 

Uchwała nr 27/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: zmiany Statutu Magellan S.A. w zakresie rozszerzenia 

przedmiotu działalności Spółki 
„Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, mocą niniejszej uchwały dokonuje 
zmiany § 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: ---------------- 

 
„§ 3 

Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------------------- 
1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, ------------------------------------------------------ 
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, ---------------------------------- 
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, ------------------------------- 
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji 

finansowych, ---------------------------------------------------------------------- 
5. 64.91.Z Leasing finansowy, ---------------------------------------------------- 
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, ------------------------------ 
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych, -------------------------------------------------------------------- 

8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów 
wartościowych i towarów giełdowych, ---------------------------------------- 
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9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, --------------------- 

10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, ----- 
11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ------ 
12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania, ---------------------------------------------------- 
13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, ---------------------------- 
14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, ---------------------------------- 
15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------------------------------------------- 
16. 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -- 
17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, --------------------------------------------------------- 
18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery, ------------------------------------------------------------------------ 
19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------- 
20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą 

biura, ------------------------------------------------------------------------------ 
21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i 

pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 
biura, ------------------------------------------------------------------------------ 

22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura 
kredytowe, ------------------------------------------------------------------------ 

23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------------------------------ 

24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, ------------------------------ 
25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. --------------------------------------------------------------
- 
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 

MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą 
Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
uwzględniającego zmianę § 3 Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej 
uchwale.” --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 



 16

Uchwała nr 28/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 
 

„§1 
Działając na podstawie § 22 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Łodzi dokonuje zmiany regulaminu Rady Nadzorczej, wprowadzonego 
uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2007 roku, 
poprzez nadanie Rozdziałowi 4 następującego brzmienia: ------------------------ 

Rozdział 4 
Komitet Audytu, Wynagrodzeń, Komitet Finansów i Budżetu 

 
§ 13 

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz 
Komitet Finansów i Budżetu. W skład Komitetu Audytu wchodzi od 
dwóch do czterech członków, w tym jeden członek niezależny. W skład 
Komitetu Wynagrodzeń wchodzi od dwóch do czterech członków Rady. W 
skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od dwóch do czterech 
członków Rady. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: --------------------------- 
a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; ------------ 
b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, 

audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; ------------------ 
c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; ------- 
d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; -------------- 
e. dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz 

przedstawianie Radzie opinii na ich temat, -------------------------- 
f. przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, -------------------- 
g. rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego 

funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem. ----------------- 
3. Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu 

dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. --------------------- 
4. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: -------------------- 

1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu; --------------------- 
2) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych 

interesów Spółki i wyników finansowych Spółki. --------------------------- 
5. Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności: ------------ 

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, opiniowanie i ocena 
projektów uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w sprawach 
związanych z finansami Spółki, -----------------------------------------------
- 

2) prace związane ze wspieraniem nadzoru nad realizacją budżetu 
przyjętego w Spółce, ------------------------------------------------------------- 

3) bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji finansowej Spółki,  
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4) sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu 
pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów finansowych, 
budżetu, ubezpieczeń majątkowych. ------------------------------------------ 

6. Komitety Audytu, Wynagrodzeń oraz Finansów i Budżetu składają Radzie 
Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te 
Spółka udostępnia Akcjonariuszom w siedzibie Spółki. ----------------------- 

 
§2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 
sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 
uwzględniającego zmianę Regulaminu o której mowa w niniejszej uchwale.” - 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 

 
 

Uchwała nr 29/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do 150.000.000,00 zł 

(słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego 
Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów 
zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej. 
 

Zważywszy, że: --------------------------------------------------------------------------- 
− Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. działając na 

podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 
roku, oraz §14 ust. 4 statutu Spółki uchwałą nr 1 z dnia 9 stycznia 
2007 roku podjęło decyzję o otwarciu w BRE Bank S.A. z siedzibą w 
Warszawie Programu Emisji Obligacji o wartości 70.000.000,- PLN 
(słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) ---------------------------------- 

− Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. działając na 
podstawie paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 
Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku NWZA Spółki 
wyraziło zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji 
Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 
stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. 
Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, do wartości 100.000.000,00 
zł (słownie: sto milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie 
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zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w 
ramach Programu o podwyższonej wartości. -------------------------------- 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia co następuje: ----- 

 
§ 1 

Działając na podstawie paragrafu 22 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 
Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku ZWZ Spółki wyraża zgodę 
na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki 
realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku 
wraz z późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. 
Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, do wartości 150.000.000,00 zł 
(słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie 
zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w 
ramach Programu o podwyższonej wartości. ---------------------------------------- 

 
§ 2 

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji 
w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji realizowanego na 
podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z 
siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu tj. 150.000.000,00 zł 
(słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) przy czym w przypadku 
obligacji nominowanych w EURO łączna wartość nominalna wyemitowanych 
i niewykupionych obligacji będzie obliczana wg kursu średniego Narodowego 
Banku Polskiego opublikowanego w dniu zlecenia emisji. ------------------------ 
 

§ 3 
Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z 
późniejszymi zmianami). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do 
indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób. ------------------ 

 
§ 4 

Obligacje będą emitowane w seriach na następujących warunkach emisji: --- 
1. wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) lub 25 000,00 Euro (słownie dwadzieścia 
pięć tysięcy euro) lub wielokrotność tej kwoty, ------------------------------ 

2. obligacje będą wyemitowane w złotych polskich lub w euro, ------------- 
3. obligacje mogą być obligacjami dyskontowymi lub kuponowymi 

(odsetkowymi), -------------------------------------------------------------------- 
4. zlecenie emisji obligacji będzie wymagało każdorazowo zgody Rady 

Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------- 
 

§ 5 
Szczegółowe warunki emisji obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania 
ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych 
odsetek będą zawarte w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 
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określenia w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji szczegółowych 
warunków emisji poszczególnych serii obligacji. ----------------------------------- 
 

§ 6 
Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą 
uchwałą zostaną uzgodnione przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym 
umowami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. ------------------------------ 
 

§ 7 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. ------------------ 

 
§ 8 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------- 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 
 

Uchwała nr 30/2010 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego 
Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 50.000.000,- PLN 
(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) realizowanego na podstawie 
umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Zważywszy, że: --------------------------------------------------------------------------- 
• Zgromadzenie Wspólników Magellan Sp. z o.o. działając na 

podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 
1995 roku, oraz w drodze Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Magellan Sp. z o.o. z dnia 5 
października 2005 roku podjęło decyzję o otwarciu w Raiffeisen 
Bank Polska S.A. trzyletniego Programu Emisji Obligacji o wartości 
20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), oraz ------ 

• Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z 
dnia 8 września 2006 roku przekształcono Magellan Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000038232) w Magellan 
Spółkę Akcyjną (nr KRS 0000263422), oraz ----------------------------- 

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na 
podstawie paragrafu 14 pkt 4  Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1) 
Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze 
Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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Akcjonariuszy Magellan Spółka Akcyjna z dnia 19 października 
2006 roku wyraziło zgodę na podniesienie przez Spółkę wartości 
istniejącego Programu Emisji Obligacji do wartości 30.000.000,00 
zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie 
zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji 
w ramach Programu o podwyższonej wartości. -------------------------- 

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Magellan S.A.  
uchwałą nr 8/2008  z dnia 25 czerwca 2008 r. wyraziło zgodę na 
przedłużenie długości trwania istniejącego Programu Emisji Obligacji 
Spółki do dnia 14 października 2011 roku, otwartego w Raiffeisen 
Bank Polska S.A. --------------------------------------------------------------- 

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na 
podstawie § 22 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o 
obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 
5/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku wyraziło zgodę na podniesienie 
wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 
40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i na 
wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie 
przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje: --------------------------- 
 

§ 1 
Działając na podstawie § 22 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o 
obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki wyraża zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji 
Obligacji Spółki do wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 
złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez 
emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej 
wartości. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji 
w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć 
maksymalnej wartości tego Programu tj. 50.000.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt milionów złotych). -------------------------------------------------------- 
 

§ 3 
Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z 
późniejszymi zmianami). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do 
indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób. ------------------ 

 
§ 4 

Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności wartość nominalną 
emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny 
emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek 
będą zawarte w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji. Zwyczajne 
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Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w 
odpowiednich propozycjach nabycia obligacji szczegółowych warunków 
emisji poszczególnych serii obligacji. ------------------------------------------------- 
 

§ 5 
Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą 
uchwałą zostaną uzgodnione przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym 
umowami z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. --------------- 
  

§ 6 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. ------------------ 

 
 

§ 7 
Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------- 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.384.391 akcji, stanowiących 82,66 

% w kapitale zakładowym,----------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.384.391 ważnych głosów, -------------------- 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.384.391 głosów, ------------------------------ 
− przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------ 
 


