
 
Zgodnie z art.401§ 2 k.s.h. w związku z faktem, iż w dniu 8 czerwca 2010 r. wpłynął  
do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki - Pentad Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Zarząd AUXILIUM S.A. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 
wprowadzone na żądanie akcjonariusza. Uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza 
zmiany proponowany porządek obrad wyglądać będzie następująco - zmiany zgłoszone przez 
akcjonariusza zostały pogrubione: 
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
6. Przyjęcie porządku obrad.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania z 
działalności Rady Nadzorczej za 2009 r., po uprzednim ich  rozpatrzeniu;  
II. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. po uprzednim jego 
rozpatrzeniu,  
III. podziału zysku Spółki za 2009 r.,  
IV.  udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w 2009 r.,  
V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w 2009 r.,  
VI.  zmiany liczby głosów na akcję uprzywilejowaną poprzez dostosowanie jej 
maksymalnej liczby do treści art. 352 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych. 
VII. polityki wypłaty dywidendy. 
VIII. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E przy jednoczesnym 
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki; 
IX. dokonania zmian Statutu Spółki,  
X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zgromadzeń Spółki, 
XI. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,  
XII. podj ęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,  
XIII. wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,  
8. Wolne wnioski,  
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
    
Pozostałe wnioski akcjonariusza zwierają się w proponowanym przez Zarząd AUXILIUM 
S.A. porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zasady przeprowadzenia walnego 
zgromadzenia zostały określone w opublikowanym w dniu 1 czerwca 2010 r. ogłoszeniu  
o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki AUXILIUM S.A. na dzień 29 czerwca 2010 r.  
o godz. 13:00.  
 
 



W związku z wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza zmianami modyfikuje się projekt 
uchwały nr 4, który otrzymuje następujące brzmienie:  
 

  UCHWAŁA NR 4/2010 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

AUXILIUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. przyjmuje 
zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----------------------------------------  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------

--------------- 
3. Stwierdzenie   prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------- 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej ---------------------------------------------------------- 
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. po jego 

uprzednim rozpatrzeniu. 
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. po jego uprzednim 

rozpatrzeniu .--------------------------------------------------------- 
8. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r., po 

jego uprzednim rozpatrzeniu 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok.------------ 
10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. Podjęcie uchwał w sprawie 
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w 2009 r., .-------------  

11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby głosów na akcję 
uprzywilejowaną poprzez dostosowanie jej maksymalnej liczby do 
treści art. 352 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych.  

12. podjęcie uchwały w sprawie polityki wypłaty dywidendy. 
13. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E przy jednoczesnym 

proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału 
zakładowego Spółki --------------------------------------------------------------------- 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki:------------------  
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zgromadzeń Spółki. ---------- 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------,   
17. podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej nowej 

kadencji 
18. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji--------------------------------- 
19. Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------,  
20.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-------------------------- 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”  

 
Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 401 § 1 k.s.h. przez akcjonariusza Spółki - 
Pentad Investments S.A. z siedzibą w Warszawie,  
 

Projekt uchwały:  

„Uchwała nr ____/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Auxilium Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

w sprawie podziału zysku, przeniesieniu kapitału z kapitału zapasowego oraz wypłaty dywidendy 

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka 

Akcyjna przeznacza cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 r. w kwocie 1.106.397,14 (słownie: 

jeden milion sto sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy) złotych 

wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 

stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom.  

§ 2 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna zatwierdza wypłatę 

dywidendy akcjonariuszom, wypłaconej zaliczkowo w wysokości 427.000 (słownie: czterysta 

dwadzieścia siedem tysięcy) złotych akcjonariuszom w dniu 24 grudnia 2009 r.  

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna zatwierdza dywidendę w 

wysokości 679.397,14 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 

siedem złotych i czternaście groszy) złotych do wypłaty akcjonariuszom.  

 

3. Zgodnie z art. 348 § 1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna 

przeznacza kwoty przeniesione z utworzonego z zysku kapitału zapasowego w łącznej wysokości 

1.303.102,86 (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące sto dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) 

złote z przeznaczeniem na wypłatę specjalnej dodatkowej dywidendy wraz z wypłatą dywidendy za 

rok obrotowy 2009.  

 

4. Mając na uwadze treść punktów 1-3 wyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium 

Spółka Akcyjna ustala łącznie dodatkową dywidendę do wypłaty w wysokości 1,3 (słownie: jeden 

złoty i trzydzieści groszy) złotych na akcję, czyli w łącznej wysokości 1.982.500 (słownie: jeden milion 

dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, składającej się z dwóch kwot:  

 

a) Przeznaczonej do wypłaty z podziału zysku za 2009 r. kwoty 679.397,14 (słownie: sześćset 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy) złotych 

oraz  

 

b) Przeznaczonej z przeniesienia z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, dostępnej do wypłat na 

rzecz akcjonariuszy kwoty 1.303.102,86 (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące sto dwa złote i 

osiemdziesiąt sześć groszy) złote.  

 

§ 3 



 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna ustala dzień dywidendy na 

dzień 15 lipca 2010 r.  

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna ustala dzień wypłaty 

dywidendy na dzień 29 lipca 2010 r.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 
 

Uzasadnienie akcjonariusza zgłaszającego powyższą uchwałę: 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego pisma [pismo akcjonariusza z dnia 8.6.2010 – przypis Spółki] Spółka 

nie opublikowała istotnych dokumentów, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu. Jednocześnie na podstawie niektórych z opublikowanych materiałów można odnieść 

wrażenie, że Zarząd Spółki chciałby skupić się na przejęciach i połączeniach lub na innych 

transakcjach kapitałowych nie związanych z podstawową działalnością Spółki. Do dnia sporządzenia 

niniejszego pisma [pismo akcjonariusza z dnia 8.6.2010 – przypis Spółki]Spółka nie przedstawiła 

żadnych rzetelnych i wiarygodnych planów, co do konkretnych sposobów i możliwości reinwestycji 

zatrzymanych w Spółce zysków. Z wcześniej przekazanych materiałów wynika, że efektywność 

zatrzymanych w Spółce zysków i środków pieniężnych Spółki jest bardzo niska i w wielu przypadkach 

jest wręcz ujemna.  

Właściwe wykorzystanie środków finansowych Spółki wymaga przedstawienia akcjonariuszom 

pełnych informacji o efektywności poszczególnych sposobów korzystania z środków finansowych 

Spółki. Regułą jest, że zyski Spółki należy wypłacić właścicielom, tzn. akcjonariuszom Spółki, chyba że 

Zarząd z dużą dozą prawdopodobieństwa jest w stanie wykazać, że wygeneruje wyższą dla 

akcjonariuszy stopę zwrotu poprzez zatrzymanie zysków w Spółce.  

Od wielu lat Spółka przeznaczyła zyski na kapitał zapasowy. Ponadto Spółka uzyskała określone środki 

na kapitał zapasowy w wyniku pierwszej oferty publicznej. Jednocześnie Spółka wg własnych 

oświadczeń nie jest zadłużona i generuje istotne dodatnie przepływy środków pieniężnych na 

działalności operacyjnej. Jednocześnie tempo generowania takich dodatnich przepływów środków 

pieniężnych jest wielokrotnie za małe, by uznać, że może stanowić istotne źródło kapitału dla potrzeb 

ewentualnego przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Nawet po wypłacie dodatkowej dywidendy w wysokości ok. 2 mln zł Spółka będzie posiadała bardzo 

znaczące własne zasoby pieniężne do finansowania różnego rodzaju działalności, nie wspominając o 

możliwościach korzystania z szerokiego wachlarza innych instrumentów dla finansowania 

ewentualnych transakcji lub realizacji nakładów inwestycyjnych.  

Stanowisko Zarządu, że akcjonariusze Spółki dostali zaliczkę na poczet dywidendy a więc ich interesy 

jako akcjonariuszy zostały zaspokojone nie znajduje w analizowanej sytuacji żadnego merytorycznego 

uzasadnienia.  

Wobec całkowitego braku konkretnych planów dotyczących reinwestycji zysków Spółki przy 

odpowiednio wysokiej stopie zwrotu, stanowiącej dla akcjonariuszy odpowiednio atrakcyjną 

alternatywę wobec innych możliwości inwestycyjnych, należy przegłosować zatwierdzenie do 

wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku netto za rok obrotowy 2009 r. oraz przeniesienie kwot z 

utworzonego z zysków kapitału zapasowego w celu dokonania specjalnej wypłaty dywidendy.  

Ze względu na nieopublikowanie istotnych dla Walnego materiałów nie można było wyliczyć 

maksymalną wysokość kwoty utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Akcjonariusz wnioskuje 

do Zarządu o wyliczenie tej kwoty dla celu ewentualnej korekty wysokości specjalnej dywidendy w 

dniu Walnego.  

Powyższa informacja ma również istotne znaczenie dla strategii Spółki.  

 



Stanowisko Zarządu AUXILIUM S.A. w sprawie przedstawionej przez Pentad 
Investments S.A. uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku, przeniesieniu 
kapitału z kapitału zapasowego oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w 
dniu 31 grudnia 2009 r. 

   
Zarząd AUXILIUM S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia o odrzucenie 
zgłaszanej przez akcjonariusza Pentad Investments S.A. uchwały jako nie 
uwzględniającej długofalowego interesu akcjonariuszy Spółki, jak i samej Spółki.  
Odnośnie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2009, Zarząd 
proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie 
rozporządzenia zyskiem za rok 2009, zgodnie z którym proponuje zysk netto Spółki 
za rok 2009 w kwocie 1.106.397,14 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt siedem zł 14/100) złotych, wykazany w bilansie sporządzonym na 
dzień 31 grudnia 2009 roku przeznaczyć następująco:   
1) kwotę 427.000 złotych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, wypłaconej 
zaliczkowo akcjonariuszom w dniu 24 grudnia 2009 r.,  
2) kwotę 679.626,14 złotych na kapitał zapasowy Spółki.  
 Niniejszy wniosek został zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt 1 
Statutu oceniony pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki.  
 Powodem uzasadniającym powyższy wniosek jest wysokość zysku, 
osiągniętego przez Spółkę za rok 2009. Zarząd zrealizował zalecenie Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2009 r. i 24 grudnia 2009 została 
wypłacona akcjonariuszom Spółki zaliczka na poczet dywidendy, a zatem interes 
inwestorów został uwzględniony.  
 Zarząd postuluje pozostałą kwotę zysku w wysokości 679.626, 14 zł przekazać 
na kapitał zapasowy. Spółka podejmuje działania, które mają na celu wzmocnienie 
Spółki oraz jej kapitalizację, umożliwiającą przejście Spółki z Alternatywnego 
Systemu Obrotu na rynek regulowany. W związku z powyższym Zarząd 
AUXILIUM planuje kolejne akwizycje Spółek, aby wzbogacić wachlarz 
świadczonych usług o dodatkowe komplementarne usługi.   
 
Propozycja akcjonariusza Pentad Investments S.A. zakłada wypłatę znacznej części 
kapitału rezerwowego, przez co pomniejszy ogólną kapitalizację Spółki. Spółka 
podejmuje skuteczne działania zmierzające do wzmocnienia kapitalizacji, na co 
wskazuje nie tylko wzrost sumy bilansowej, wzrostu przychodów Spółki, znaczny 
wzrostu zysku netto, jak również znaczny wzrost kursu akcji Spółki na 
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Celem Spółki jest jak najszybsze 
przejście z platformy NewConnect na rynek regulowany. Przyjęcie przez Walne 
Zgromadzenie uchwały zgodnie z propozycją akcjonariusza Pentad Investments S.A. 
spowoduje obniżenie kapitalizacji Spółki, która przynajmniej utrudni, jeżeli nie 
uniemożliwi realizacji postawionego głównego celu przejścia na rynek 
podstawowym, co nie leży w interesie samej spółki, a tym bardziej jej akcjonariuszy.  
Zaznaczyć należy, iż nie tylko z roku na rok zysk Spółki sukcesywnie wzrasta,. 
Została po raz pierwszy wypłacona dywidenda. Bezpodstawne są zarzuty 
akcjonariusza w zakresie udzielnych przez Zarząd Auxilium S.A. informacji.  
W zakresie udzielana informacji akcjonariuszom Zarząd Auxilium S.A. wypełnia 
wszystkie zobowiązania, dostarczając informacje zarówno w zakresie danych 



finansowych, jak i bieżącej działalności, stosując dostępne narzędzia komunikacji i 
otwartą na inwestora politykę informacyjną. Regulacje w zakresie relacji 
inwestorskich oraz informacji skierowanych do akcjonariuszy wyraźnie podkreślają, 
iż wszyscy akcjonariusze muszą mieć równy dostęp do udzielanych przez Spółkę 
informacji. W celu zapewnienia przejrzystości w kontaktach z inwestorami Zarząd 
każdorazowo odpowiada na pytania, skierowane do spółki w formie pisemnej, 
zarówno od inwestorów indywidualnych, jak i poprzez portale społecznościowe 
oraz platformę relacji inwestorskich uruchomioną przez „Puls Biznesu”. Bliższy 
kontakt Zarządu z inwestorami gwarantuje udział członków Zarządu w 
bezpośrednich dyskusjach na czacie oraz otwartych spotkaniach z inwestorami w 
różnych obszarach Polski. Działania Zarządu Spółki w zakresie relacji inwestorskich 
zostały niejednokrotnie docenione przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.                         
W związku z powyższym zarzuty akcjonariusza Pentad Investments S.A. są 
bezpodstawne. Wszystkie dokumenty będące przedmiotem rozpatrywania przez 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy są dostępne na stronie internetowej a raport 
roczny został opublikowany w wymaganym prawem terminie, o terminie którego 
sam akcjonariusz został bezpośrednio poinformowany przez osobę odpowiedzialną 
w Spółce za relacje inwestorskie.  
  
Projekt uchwały: 

„Uchwała nr ____/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Auxilium Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

w sprawie zwiększenia dostępności akcji dla akcjonariuszy Spółki poprzez dokonanie zmiany 

statutu Spółki 

§ 1 

W celu zwiększenia dostępności akcji dla akcjonariuszy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia 

ustępów 3, 4 i 6 § 5 Statutu oraz skreślenie ustępów od 7 do 11 § 5 Statutu a następnie zmianę 

numeracji ustępów w taki sposób, że § 5 Statutu będzie miał 6 ustępów.  

§ 2 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna zmienia ustęp 3 § 5 Statutu 

w taki sposób, że uzyskuje następujące brzmienie:  

 

„3. Akcjonariusz może złożyć do Zarządu wniosek o zamianę przysługujących mu akcji imiennych 

(całości lub części) na akcje na okaziciela.”  

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna zmienia ustęp 4 § 5 Statutu 

w taki sposób, że uzyskuje następujące brzmienie:  

 

„4. Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku dokona zamiany całości lub części 

akcji imiennych przysługujących temu akcjonariuszowi na akcje na okaziciela.”  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna zmienia ustęp 6 § 5 Statutu 

w taki sposób, że uzyskuje następujące brzmienie:  

 



„6. Zbycie akcji imiennych nie wymaga zgody żadnego organu Spółki. Przejście udziału na inną osobę, 

niezależnie od zdarzenia lub tytułu prawnego, włącznie z ustanowieniem prawa zastawu i 

użytkowania, powoduje natychmiastową zamianę akcji imiennej na akcję na okaziciela.”  

 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna skreśla ustępy od 7 do 11 § 

5 Statutu.  

 

§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą 

do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”  

 

 

Uzasadnienie akcjonariusza podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia dostępności akcji dla 

akcjonariuszy Spółki poprzez dokonanie zmiany statutu Spółki.  

 

W jednym z przedstawionych Walnemu materiałów Zarząd Auxilium S.A. podaje, że jednym z 

wyznawanych przez niego celów jest zwiększenie dostępności do własnych akcji dla akcjonariuszy 

Spółki.  

W związku z tym, chcąc umożliwić pełniejsze wykonanie w/w celu Akcjonariusz zwraca uwagę, że w 

chwili obecnej akcje serii A w liczbie 116.600 (ok. 7,6% kapitału zakładowego) objęte są bardzo 

daleko idącymi ograniczeniami w zakresie dostępności dla ich posiadaczy. Przedmiotowe 

ograniczenia nie są uzasadnione żadnym istotnym dla Spółki interesem, a wręcz przeciwnie 

zwolnienie ich z nieuzasadnionych ograniczeń może przyczynić się – zgodnie z ewentualną wolą ich 

posiadaczy – do zwiększenia płynności walorów Spółki na giełdzie papierów wartościowych, co 

faktycznie leży w interesie Spółki.  

 

Stanowisko Zarządu AUXILIUM S.A. w sprawie proponowanego przez akcjonariusza podjęcia 

uchwały w sprawie zwiększenia dostępności akcji dla akcjonariuszy Spółki poprzez dokonanie 

zmiany statutu Spółki.  

 

Zarząd AUXILIUM S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia o odrzucenie zgłaszanej 
przez akcjonariusza Pentad Investments S.A. uchwały jako nie uwzględniającej interesu 
długoletnich, choć obecnie mniejszościowych akcjonariuszy – założycieli Spółki. AUXILIUM 
S.A. powstała jako spółka audytorska powołana przez osoby związane z rynkiem finansowym, w 
szczególności przez biegłych rewidentów. Wskazane do zmiany postanowienia Statutu Spółki mają 
chronić akcjonariuszy – założycieli. Dotychczasowe postanowienia statutu Spółki w żaden sposób nie 
wpływają negatywnie na obrót akcjami Spółki. Zauważyć należy, iż Zarząd Spółki proponuje 
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział akcji serii A, B, C, D oraz E (split) w stosunku 2: 1 
celem zwiększenia dwukrotnie liczby akcji dostępnej do obrotu. Zwiększenie dostępności akcji dla 
Akcjonariuszy Spółki przewidziane jest bez utraty uprawnień dla osób, które założyły Spółkę i 
wniosły do niej znaczący wkład. Zaznaczyć należy, iż przewidziane w statucie uprzywilejowanie akcji 
serii A jest zgodne z prawem. Zakup akcji Spółki jest indywidualną decyzją każdego inwestora, który 
podejmuje ryzyko związane z przystąpieniem do Spółki poprzez zakup jej walorów. Wszelkie 
regulacje oraz rozwiązania statutu Spółki są znane akcjonariuszom na etapie podejmowania decyzji 
inwestycyjnej, a nie bez znaczenia jest fakt, iż stosunek akcji uprzywilejowanych w stosunku do akcji 
nieuprzywilejowanych w Spółce jest niewielki w porównaniu ze znakomitą większością Spółek 
notowanych na NewConnect.      
 
Projekt uchwały:  

„Uchwała nr ____/2010 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Auxilium Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

w sprawie zmiany liczby głosów na akcję uprzywilejowaną poprzez dostosowanie jej maksymalnej 

liczby do treści art. 352 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  

§ 1 

W celu doprowadzenia brzmienia Statutu Spółki do stanu zgodności z art. 352 Kodeksu Spółek 

Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna uchwala zmianę 

ust. 2 § 5 Statutu Spółki w taki sposób, że uzyskuje następujące brzmienie:  

„2. Posiadaczom akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, za każdą akcję uprzywilejowaną.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”  

 

Uzasadnienie akcjonariusza podjęcia uchwały w sprawie zmiany liczby głosów na akcję 

uprzywilejowaną poprzez dostosowanie jej maksymalnej liczby do treści art. 352 Ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.  

 

Jednym z ogłoszonych przez Zarząd celów jest dostosowanie Statutu do brzmienia przepisów 

obowiązującego Kodeksu spółek handlowych. Otóż od ponad 10 lat standardem obowiązującym 

spółki akcyjne, w tym publiczne jest norma zawarta w art. 352 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych, a mianowicie, że „Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy”. 

Jak łatwo domyślać, chodzi o to, by w spółkach kapitałowych osoby, które nie wniosły kapitału do 

spółki w wysokości odpowiadającej sile głosu nie mogły mieć więcej niż dwa głosy na jedną akcję. 

Dalsze naruszenie tej podstawowej zasady równowagi nie jest uzasadnione żadnym interesem 

istotnym dla Spółki lub jej akcjonariuszy posiadających co najmniej 93,4% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki, a wręcz stanowi zagrożenie dla jej dalszego rozwoju. W związku z tym 

uzasadnione jest żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad.  

 

Stanowisko Zarządu AUXILIUM S.A. odnośnie uchwały w sprawie zmiany liczby głosów na akcję 

uprzywilejowaną poprzez dostosowanie jej maksymalnej liczby do treści art. 352 Ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.  

 

Zarząd AUXILIUM S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia o odrzucenie uchwały zgłaszanej 

przez akcjonariusza Pentad Investments S.A. Uprzywilejowanie akcji serii A co do głosu, w 

ten sposób, iż jednej akcji przyznane jest 5 głosów, wynika z faktu przekształcenia w roku 

1998 Auxilium ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie i 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – 

Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57, poz. 502 ze zmianami). Zgodnie z art. 613 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zmianami) 

uprawnienia wspólników i akcjonariuszy spółek handlowych nabyte przed dniem wejścia w 

życie ustawy, pozostają w mocy. Nie sposób podzielić stanowiska, aby uprzywilejowanie akcji 

serii A osób, które założyły spółkę Auxilium oraz wniosły znaczny wkład w jej rozwój w 

jakikolwiek sposób zagrażało interesom akcjonariuszy lub rozwojowi samej spółki. Ponadto 

uprzywilejowanie akcji serii A, stanowiącego 7,6 % kapitału zakładowego jest znane 

inwestorowi na etapie decyzji inwestycyjnej. W Auxilium S.A. udział akcji uprzywilejowanych 

w kapitale zakładowym jest niewielki, co również dodatnio odróżnia spółkę na rynku 

NewConect.         

 



Projekt uchwały: 

„Uchwała nr ____/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Auxilium Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

w sprawie polityki wypłaty dywidendy 

§ 1 

W celu tworzenia stabilnej wartości Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium 

Spółka Akcyjna ustala politykę wypłaty dywidendy przez Spółkę.  

 

§ 2 

 

1. Począwszy od roku obrotowego 2010 przeznacza się od 50% do 100% zysku netto na wypłatę 

dywidendy.  

 

2. Za dany rok obrotowy wysokość dywidendy może ulec zmniejszeniu w przypadku potrzeby 

pokrycia straty z lat ubiegłych lub zwiększenia kapitału zapasowego lub rezerwowego na jasno 

określony cel przedstawiony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki i Walne 

Zgromadzenie.  

 

3. Za dany rok obrotowy wysokość dywidendy może ulec zmniejszeniu w przypadku podjęcia 

odpowiedniej uchwały Walnego o realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego, którego nie można 

zrealizować bez użycia środków, które zgodnie z niniejszą polityką powinny być przeznaczone na 

wypłatę dywidendy.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”  

 

Uzasadnienie akcjonariusza w sprawie podjęcia uchwały w sprawie polityki wypłaty dywidendy.  

 

Elementem budującym stabilną wartość Spółki w oczach akcjonariuszy i inwestorów jest określenie z 

góry i przestrzeganie polityki wypłaty dywidendy, co leży w interesie Spółki i wszystkich jej 

akcjonariuszy.  
 

Stanowisko Zarządu AUXILIUM S.A. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie polityki wypłaty 

dywidendy. 

 

Zarząd AUXILIUM S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia o odrzucenie uchwały zgłaszanej 

przez akcjonariusza Pentad Investments S.A. Podział zysku jest corocznie przedmiotem 

wnikliwego omówienia i uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wypłata 

dywidendy jest immanentnie związana z funkcjonowaniem Spółki, i jest przywilejem 

akcjonariusza. Bezpośrednio wpływa na sytuację finansową Spółki. Organy Spółki, zarówno 

Zarząd jak  

i Rada Nadzorcza, rekomendują wypłatę dywidendy, która zaspakajając interes akcjonariuszy 

nie powoduje pomniejszenia kapitalizacji Spółki a buduje jej markę oraz zaufanie 

inwestorów. Na marginesie zaznaczyć należy, stosowana przez Zarząd a zaakceptowana 

przez Radę Nadzorczą polityka przynosi wymierny skutek w postaci stałego znacznego 

rozwoju Spółki i wartości marki, przejawiający się w znacznym wzroście kursu akcji, której 

walory okazały się stabilną i uznaną przez inwestorów lokatą w trakcie kryzysu finansowego, 

który dotknął rynek finansowy.  



 

Projekt uchwały:  

„Uchwała nr ____/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Auxilium Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

§ 1 

W celu zapewnienia szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w 

liczbie 7 (siedmiu) członków.  

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna ustala liczbę niezależnych 

członków Rady Nadzorczej nowej kadencji spośród członków, o których mowa w § 1 w liczbie 2 

(dwóch) członków. Utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji przez 

członka Rady Nadzorczej nowej kadencji powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego mandatu. W 

takim przypadku Zarząd powinien zwołać w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o 

utracie statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia nieobsadzonego miejsca w Radzie Nadzorczej  

§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Spółka Akcyjna ponadto ustala kryteria 

wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji jak następuje:  

Nowowybrani członkowie in corpore powinni posiadać bardzo wysokie kompetencje i wiedzę w 

zakresie funkcjonowania nowoczesnych spółek w gospodarce rynkowej, zarządzania, ładu 

korporacyjnego, prawa, zarządzania ryzykiem, rozwoju, strategii, organizacji, finansów, marketingu, 

sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, sukcesji na stanowiskach kierowniczych i systemów 

wynagradzania. Nowowybrani członkowie powinni być w przeważającej mierze aktywni zawodowo, 

być gotowi do oddelegowania do pracy w zarządzie w razie konieczności oraz przestrzegać wysokich 

standardów etyki zawodowej i posiadać zdolność do prowadzenia ze wszystkimi interesariuszami 

racjonalnego dyskursu i dialogu na temat tego, co leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, szanując 

poglądy innych. Członkowie Rady Nadzorczej i osoby powiązane z nimi nie powinni być dostawcami 

żadnych odpłatnych usług dla Spółki z wyjątkiem wynagrodzenia wypłacanego z tytułu bycia 

członkiem Rady Nadzorczej. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni złożyć odpowiednie 

oświadczenie w tej sprawie, ze szczególnym podkreśleniem braku konfliktu interesów, przed 

ubieganiem się o mandat członka Rady Nadzorczej.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 
 
Uzasadnienie akcjonariusza podjęcia uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej nowej 

kadencji.  

 

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego i wymaga określenia w 

celu organizacji wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.  

Zdaniem Akcjonariusza w celu zapewnienia szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki należy ustalić 

liczbę członków Rady Nadzorczej w łącznej liczbie 7 (siedmiu) członków, w tym 2 (dwóch) 

niezależnych członków Rady Nadzorczej, przy czym nowowybrani członkowie in corpore powinni 

posiadać bardzo wysokie kompetencje i wiedzę w zakresie funkcjonowania nowoczesnych spółek w 

gospodarce rynkowej, zarządzania, ładu korporacyjnego, prawa, zarządzania ryzykiem, rozwoju, 

strategii, organizacji, finansów, marketingu, sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, sukcesji na 

stanowiskach kierowniczych i systemów wynagradzania. Nowowybrani członkowie powinni być w 



przeważającej mierze aktywni zawodowo, być gotowi do oddelegowania do pracy w zarządzie w razie 

konieczności oraz przestrzegać wysokich standardów etyki zawodowej i posiadać zdolność do 

prowadzenia ze wszystkimi interesariuszami racjonalnego dyskursu i dialogu na temat tego, co leży w 

najlepiej pojętym interesie Spółki, szanując poglądy innych. Członkowie Rady Nadzorczej i osoby 

powiązane z nimi nie powinni być dostawcami żadnych odpłatnych usług dla Spółki z wyjątkiem 

wynagrodzenia wypłacanego z tytułu bycia członkiem Rady Nadzorczej. Kandydaci na członków Rady 

Nadzorczej powinni złożyć odpowiednie oświadczenie w tej sprawie, ze szczególnym podkreśleniem 

braku konfliktu interesów, przed ubieganiem się o mandat członka Rady Nadzorczej.  

 
Stanowisko Zarządu AUXILIUM S.A. odnośnie podjęcia uchwały w sprawie liczby członków Rady 

Nadzorczej nowej kadencji.  

 

Zarząd AUXILIUM S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia  o odrzucenie uchwały proponowanej 

przez akcjonariusza Pentad Investments S.A. w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej nowej 

kadencji. Rada Nadzorcza Spółki przewidziana jest jako organ składający się z członków w liczbie 5 do 

9. Zgodnie z proponowanymi Walnemu Zgromadzeniu zmianami Statutu Spółki liczba członków Rady 

Nadzorczej ma wynosić od 5 do 6, która to liczba zdaniem organów spółki w wystarczającym stopniu 

zabezpiecza funkcję kontrolną oraz nadzorczą nad Zarządem, przy uwzględnieniu interesów 

akcjonariuszy. Akcjonariusze, zwłaszcza posiadający jedną piątą część kapitału akcyjnego mają prawo 

wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie są wybierani przez Walne 

Zgromadzenie.  

Ponadto we proponowanej przez Akcjonariusza uchwale wbrew jej nazwie regulowana jest nie tylko 

liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, ale i kryteria wyboru członków organu. Członkowie 

Rady Nadzorczej Spółki Auxilium spełniają wysokie kryteria wiedzy merytorycznej oraz postawy 

etycznej, będąc wysokiej klasy specjalistami rynku finansowego, w większości będąc biegłymi 

rewidentami.  

W przypadku rozpatrywania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie 

weryfikuje posiadaną przez kandydatów wiedzę, wykształcenie, doświadczenie zawodowe. 

Stosowane przez Spółkę Dobre Praktyki przewidują wymagania dla członków Rady Nadzorczej.        

 
 
 


