
PROJEKTY UCHWAŁ 
 

 
Uchwała nr 1/2010 

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

z dnia 15 września 2010 roku 
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać 
Pana ______________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia.”  
 
 

Uchwała nr 2/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 15 września 2010 roku 

 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: ------------- 

1. _________________, ------------------------------------------------------------------- 
2. _________________, ------------------------------------------------------------------- 
3. _________________. ------------------------------------------------------------------- 

 
 

Uchwała nr 3/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 15 września 2010 roku 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
 
„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. 

Programu Opcji Menedżerskich  
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
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Uchwała nr 4/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 
z dnia 15 września 2010 roku 

 
w sprawie: zmiany zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. Programu Opcji 
Menedżerskich  
 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia zmienić postanowienia  
Programu Opcji Menedżerskich przyjęte uchwałą nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad 
przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich, w ten sposób, iż: 
 
 
1. W uchwale nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 

maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu 
Opcji Menedżerskich: 
1) nadać § 1 pkt 19 następujące brzmienie:  

19) Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu 
Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż w ciągu 
roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 
grudnia 2014 roku. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać 
wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji 
przed upływem roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w sytuacji, 
jeżeli przed upływem tego okresu:  

a. podmiot inny niż Polish Enterprise Fund IV, L.P. osiągnie lub przekroczy 
poziom 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lub 

b. zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% 
akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o Ofercie”);  

2) nadać § 1 pkt 20 następujące brzmienie:  
20) Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy I-ej Transzy Warrantów 

Subskrypcyjnych ustalona będzie przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 lipca 
2010 roku, jako średnia cena akcji Spółki z: 
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a) 6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 
stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku , lub  

b) 2 (dwóch) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 
maja 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. 

Zarząd ustalając cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów 
Subskrypcyjnych z Transzy I przyjmie wartość wyższą spośród wartości średnich, wyliczonych 
na podstawie punktów „a” oraz „b” powyżej.  
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych z Transz od II 
do IV ustalona zostaje jako średnia cena akcji Spółki z 6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, 
obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia  do 30 czerwca 2010 roku. 
2. W uchwale nr 42/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 

maja 2009 roku w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa 
poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji 
osobom biorącym udział w programie motywacyjnym: 
1) nadać § 7 następujące brzmienie: 

§ 7 
Osoba Uprawniona - posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy może wykonać 
przysługujące mu prawo do objęcia Akcji Serii D nie wcześniej niż po upływie roku od daty 
nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. 
Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu 
Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem roku od daty nabycia 
Warrantów Subskrypcyjnych w sytuacji, jeżeli przed upływem tego okresu:  

a) podmiot inny niż Polish Enterprise Fund IV, L.P. osiągnie lub przekroczy poziom 
50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lub 

b) zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% 
akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o Ofercie”).  

2) nadać § 14 ust. 3 następujące brzmienie:  
3. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy I-ej Transzy Warrantów 
Subskrypcyjnych ustalona będzie przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 lipca 
2010 roku,  jako średnia cena akcji Spółki z: 

a) 6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 
stycznia 2010 roku  do 30 czerwca 2010 roku, lub  

b) 2 (dwóch) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 maja 
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. 

Zarząd ustalając cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów 
Subskrypcyjnych z Transzy I przyjmie wartość wyższą spośród wartości średnich, wyliczonych 
na podstawie punktów „a” oraz „b” powyżej.  
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych z Transz od II 
do IV ustalona zostaje jako średnia cena akcji Spółki z 6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, 
obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia  do 30 czerwca 2010 roku. 
 
 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
Projektowana zmiana w Programie Opcji Menedżerskich (dalej: Program) wprowadzonego na 
podstawie uchwał nr 41 i 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 
maja 2009 roku ma na celu spełnienie funkcji motywacyjnej Programu w stosunku do Osób 
Uprawnionych w rozumieniu Programu.  
 
 
 


