
 
UCHWAŁA NR 1 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna postanawia 
wybrad na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastiana Huczka. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego 17942210 głosów „za”, 0 głosów przeciwko i 12600 głosów wstrzymujących się. 
 

UCHWAŁA NR 2 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpid od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 

 
UCHWAŁA NR 3 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąd porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 



4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009. 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009. 
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2009. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w roku 2009. 
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 
rok 2009. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, 
kadry zarządzającej i współpracowników Spółki. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 
emisję akcji dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych w ramach programu 
motywacyjnego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 
17. Wolne głosy i wnioski. 
18. Zamknięcie obrad ZWZ. 
 

 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 

UCHWAŁA NR 4 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 
r.  
 
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 r. 
do 31.12.2009 r. obejmujące: 

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzieo 31.12.2009 r., które po 
stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę  43.542.341,57 zł, 

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie 9.570.288,41 zł,  

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 
31.12.2009 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4.510.288,41 zł, 

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2009 r. do 
dnia 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.493.778,54 zł,  



e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 
31.12.2009 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 81.769,81 zł,  

f) informację dodatkową.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 

UCHWAŁA NR 5 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 r.  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku 
w kwocie 9.570.288,41 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,7% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 
UCHWAŁA NR 6 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 
31.12.2009 r.  
 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 
01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.   

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 



Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 

UCHWAŁA NR 7 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków 
w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwioskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 5412801 akcji stanowiących 16,5% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 5412801 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 
UCHWAŁA NR 8 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009 
 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INVESTcon GROUP SA w Poznaniu –
Panu Sebastianowi Huczkowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 12342210 akcji stanowiących 37,5% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17942210 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 

 
UCHWAŁA NR 9 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 



 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 

 
UCHWAŁA NR 10 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 11 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-Śliwioskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 
roku obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 12 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 13 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 



§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 14 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Michałowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009. 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 15 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Krzysztofowi Packowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 

 
UCHWAŁA NR 16 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Andrzejowi Rabendzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 

 
UCHWAŁA NR 17 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2009 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 
Poznaniu – Panu Robertowi Szczepaoskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 

 
 

UCHWAŁA NR 18 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
INVESTcon GROUP za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. obejmujące: 

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzieo 31.12.2009 r., 
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 44.534 tys. zł, 

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., 
wykazujący zysk netto w kwocie 8.445 tys. zł, 

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 
31.12.2009 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.196 tys. zł 

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 
31.12.2009 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.889 tys. zł, 

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 
31.12.2009 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.198 tys. zł, 

6) informację dodatkową, 
7) Sprawozdanie Zarządu. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 19 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 
w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej 
spółką i współpracowników Spółki 

§ 1 

1. W latach 2010-2015 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na 
emisji lub nabyciu przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. 

2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie 
organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi współpracownicy Spółki. Listę osób 
uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu 
Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków 
określonych poniżej. 

 
§ 2 

 
1. Łącznie w ramach programu może byd zaoferowane maksymalnie 3.000.000 akcji. 

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez 
Grupę Kapitałową następującego poziomu kapitałów własnych, po zbadaniu sprawozdania 
przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie: 

a. 50.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 500.000 akcji, 

b. 70.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 1.000.000 akcji 

c. 100.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 1.500.000 akcji. 

z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów 
skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za 
każdy pojedynczy próg. 

§ 3 

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane lub sprzedawane po cenie równej 
1/2 średniej ceny giełdowej akcji Spółki ustalonej z dni sesyjnych począwszy od dnia 
następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały aż do dnia poprzedzającego dzieo, w którym 
akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym, lub po cenie równej średniej wartości 
księgowej akcji z ww. okresu, przy czym każdorazowo nie wyższej niż cena rynkowa akcji z dnia 
zaoferowania akcji Osobom Uprawnionym. Akcje nie będą mogły byd oferowane po cenie 
niższej od wartości nominalnej akcji Spółki. 

2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą 
zobowiązane nie zbywad tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock 
up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej. 

3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może byd zobowiązana do 
ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji 
powinna zostad dokonana najpóźniej w przededniu dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego.  



 

§ 4 

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpid poprzez: 

a) emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego, lub 

b) nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym. 

2. Bez względu na sposób realizacji Programu, łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom 
Uprawnionym nie może przekroczyd liczby wskazanej w § 2. 

 

§ 5 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 
Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki. 

2. Przedmiotem nabycia mogą byd akcje własne Spółki w pełni pokryte.  

3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpid w szczególności w drodze składania zleceo 
maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem 
zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania. 

4. Przedmiotem nabycia mogą byd akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.000.000 sztuk 
akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł. 

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następowad w okresie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 
2015 roku.  

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następowad za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) za 
jedną akcję i nie wyższą niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję. 

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie większą niż 3.000.000 zł  
obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. 

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostad przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych  
i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, przy czym w 
zakresie zaoferowania ich Osobom Uprawnionym Zarząd nie może zmienid warunków 
określonych w § 2 i § 3 niniejszej Uchwały. 

10. W celu realizacji powyższych postanowieo tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę 
akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą. Wysokośd kapitału rezerwowego określa się na 
3.000.000 zł. Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich 
nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 6 

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu 
motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 

 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 



 
UCHWAŁA NR 20 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 19 maja 2010 roku 
 
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H, 
pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki 

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 
(jeden milion piędset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji 
zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje serii H”). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do 
objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostad wyemitowane 
na podstawie uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 r. 

3. Prawo do objęcia Akcji Serii H może zostad wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r., w oparciu o 
warunki wskazane w uchwale nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 r. 

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I. 

5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej. 

6. Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z 
zasadami wynikającymi z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla 
członków organów, kadry zarządzającej Spółką i współpracowników Spółki. 

7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Opinia 
Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

8. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym między 
innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H oraz podjęcia innych technicznych 
działao niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy o rejestrację 
Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A., dokonania wszelkich innych czynności związanych z 
dematerializacją Akcji Serii H oraz do podjęcia wszelkich działao niezbędnych do wprowadzania 
Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

9. Upoważnia się: (i)  Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działao związanych z przydziałem Akcji 
Serii H na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii H, (ii) Zarząd do podjęcia 
wszelkich działao związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Rady Nadzorczej i 
innych osób. 

10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki 
poprzez dodanie § 3a o brzmieniu następującym: 

 

"1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł w 
drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięddziesiąt groszy) każda, 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 
Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 r. 
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Serii I.  



4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał 
nie później niż z dniem 31.12.2015 roku." 

 

Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 21 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych 

 

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
przewidzianego postanowieniami uchwały nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
emituje się niniejszym łącznie 3.000.000 (trzy miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych 
serii I, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii H („Warranty Subskrypcyjne”). 

2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostad objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, 
przyjętym uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 w sprawie 
przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką i 
współpracowników Spółki  („Osoby Uprawnione”).  

3. Warranty subskrypcyjne mogą zostad zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem 
spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad programu 
motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką i współpracowników Spółki i w 
liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w 
ww. uchwale. 

4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów 
Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została 
przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. 

6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi. 

7. Warranty Serii I zostaną wydane w formie dokumentów. 

8.  Warranty Serii I mogą byd wydawane w odcinkach zbiorowych. 

9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie 
emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. 

10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie 
wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzieo, w którym 
planują objąd Akcje Serii H („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które 
planują wykonad w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych 
powinno zostad dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania. 



11. Niniejszym upoważnia się Zarząd lub Radę Nadzorczą do wydania Warrantów Subskrypcyjnych 
Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki, o którym mowa w uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

OPINIA ZARZĄDU  

w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H 

 

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w 
sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I i akcji serii H: 

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją warrantów 
subskrypcyjnych oraz akcji serii H jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. 
Warranty subskrypcyjne zostaną objęte przez Zarząd oraz inne osoby wskazane przez Zarząd i będą 
uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie 
przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we 
właściwych proporcjach do osiąganych rezultatów i odnosid będzie pozytywne skutki dla Spółki, w 
związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne. 

 

Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 22 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 19 maja 2010 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid § 10 ust. 2 lit. l Statutu Spółki i nadad mu 
następujące brzmienie: „zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna 
za wskazane”. 

 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid § 12 ust. 2 Statutu Spółki i nadad mu 
następujące brzmienie:  

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie może zostad zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących 
co najmniej ½ kapitału zakładowego lub co najmniej ½ ogółu głosów w spółce”. 



 
§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid § 17 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki i nadad mu 
następujące brzmienie:  

„f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeostwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o 
których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie 
kapitału zakładowego,” 
 
Głosy oddano z 12354810 akcji stanowiących 37,6% kapitału zakładowego. Oddano łącznie 17954810 
głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 
 
 
 

 


