
PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

LST CAPITAL S. A. 
w dniu 12 października 2010 r. 

 
 
1) do pkt 2 porządku obrad: 
 

PROJEKT 
 

Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. w Warszawie 
z dnia 12 października 2010 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wybiera się [***] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 
 
Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 
409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Spółki. 
 
2) do pkt 4 porządku obrad: 

 
 

PROJEKT 
 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. w Warszawie 
z dnia 12 października 2010 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  



2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.  

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.  
7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału 

warunkowego, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych 
oraz ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 
 
3) do pkt 5 porządku obrad: 

 
 

PROJEKT 
 

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. w Warszawie 
z dnia 12 października 2010 roku 

 
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art.448-
458 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się emisję do 9.000.000 (dziewięciu milionów) imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia nie więcej niż 9.000.000 
(dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 
(pięć setnych) złotych każda, co będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej, w 
trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Warranty 
Subskrypcyjne”). 

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne 
papiery wartościowe i nie będą podlegać zamianie na warranty subskrypcyjne na 
okaziciela. 

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej serii 9.000.000 (dziewięciu 
milionów) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji 
serii H w terminie do 30 czerwca 2013 roku. 



4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Spółka będzie prowadzić 
rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty 
Subskrypcyjne. 

5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji 
prywatnej skierowanej do YA GLOBAL MASTER SPV, LTD., spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą na Kajmanach, biuro 101 Hudson Street, Jersey City, 
NJ 07302 USA („Uprawniony”). 

6. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.  
7. Prawa do objęcia akcji Serii H wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły 

być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku. Upoważnia się Zarząd 
do wydania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii H w 
terminie wskazanym ust. 11 niniejszego paragrafu Uchwały. 

8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji serii H nie zostało 
zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, wygasają. 

9. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. 
10. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem 

Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Uprawionego wskazanego w ust. 5 powyżej, w 
tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści 
odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, 
które Zarząd Spółki uzna za stosowne. 

11. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nie później niż w pierwszym dniu 
roboczym następującym po otrzymaniu przez Spółkę postanowienia sądu 
rejestrowego o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
uchwalonego na mocy niniejszej Uchwały i zostaną zaoferowane Uprawnionemu w 
dniu ich emisji. 

12. Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane, począwszy od dnia, w którym 
nastąpi objęcie Warrantów subskrypcyjnych przez Uprawnionego. 

 
§ 2 

 
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 

450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 
9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 
nominalnej 0,05 (pięć setnych) złotych każda („Akcje serii H”) w ramach kapitału 
warunkowego. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji 
serii H posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez 
Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji serii H w wyniku wykonania 
uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie 
wskazanym w § 1 ust. 7 niniejszej Uchwały  

3. Akcje serii H obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadacza 
Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady 
pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne 
oświadczenie o objęciu Akcji serii H zgodnie z art. 451§ 1 Kodeksu spółek handlowych 
i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii H. 

4. Każda z Akcji serii H będzie uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na 
następujących warunkach:  
1) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane lub zapisane na rachunku 

papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie od początku roku obrotowego 
do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, 
poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich objęcia,  



2) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane lub zapisane na rachunku 
papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie po dniu dywidendy, o którym 
mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego 
akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w 
którym zostały wydane. 

5. Jeżeli Akcje serii H zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym 
mowa w ust.4 powyżej, rozumie się zapisanie Akcji serii H na rachunku papierów 
wartościowych Akcjonariusza.  

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i 
przydziałem Akcji serii H na rzecz posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, w 
szczególności: 
1) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania podziału Akcji serii H na transze oraz 

dokonywania przesunięć Akcji serii H pomiędzy transzami, 
2) określenia innej ceny emisyjnej dla Akcji serii H oferowanych w kolejnych 

transzach, 
3) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu 

spółek handlowych, 
4) wszelkich czynności faktycznych i prawnych czynności do wykonania postanowień 

niniejszego paragrafu. 
 

§ 3 
 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru Akcji serii H oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na 
podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu 
Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii H oraz Warrantów 
Subskrypcyjnych, a także zasady ustalenia ceny emisyjnej, która to opinia stanowi 
Załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na 

podstawie niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po 
dotychczasowym Artykule 7 dodaje się nowy Artykuł 7a w następującym brzmieniu:  

 
„Artykuł 7A 
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 450.000,00 (czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) 
złotych każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest 
przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych 
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia nr 3 z dnia 12 października 2010 roku. Prawo objęcia akcji serii H może 
być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku. 

 
2. W celu uporządkowania jednostek redakcyjnych Statutu Spółki wprowadza się 

następujące zmiany: 
1) Dotychczasowy Artykuł 21 otrzymuje oznaczenie „Artykuł 20”,  
2) Dotychczasowe jednostki redakcyjne oznaczone jako: Artykuł 21, Artykuł 22, 

Artykuł 23, Artykuł 24 Artykuł 25, Artykuł, 26, Artykuł 27 i Artykuł 27a, otrzymują 
odpowiednio oznaczenie: „Artykuł 21, Artykuł 22, Artykuł 23, Artykuł 24 Artykuł 
25, Artykuł 26 i Artykuł 27. 



3) Dotychczasowy Artykuły 29 i Artykuł 30 otrzymują odpowiednio oznaczenie 
„Artykuł 28 i Artykuł 29”. 

4) W związku ze zmianą oznaczeń poszczególnych jednostek redakcyjnych dokonuje 
się zmiany odwołań do zmienionych jednostek redakcyjnych zawartych w 
poszczególnych artykułach. 

 
§ 5 

 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z uwzględnieniem przepisów 
Kodeksu spółek handlowych. 
 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały. 
 

Opinia Zarządu  
w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H oraz Warrantów 
Subskrypcyjnych oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H 

w związku z planowanych warunkowym podwyższeniem kapitału 
zakładowego Spółki. 

 
Opinia Zarządu  

w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H oraz Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H 
w związku z planowanych warunkowym podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki. 
 

Proponowane przez Zarząd warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i emisja 
Akcji serii H, jak też emisja warrantów subskrypcyjnych serii A pozostają w 
bezpośrednim związku z zawarciem w dniu 14 września 2010 roku umowy inwestycyjnej z 
YA GLOBAL MASTER SPV, LTD., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na 
Kajmanach, biuro 101 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302 USA („Inwestor”). O 
podpisaniu listu intencyjnego z Inwestorem, a następnie o zawarciu oraz warunkach 
umowy inwestycyjnej Spółka informowała rynek raportami bieżącymi nr 12/2010 z dnia 
21 lipca 2010 roku, nr 18/2010 z dnia 15 września 2010 roku oraz nr 20/2010 z dnia 15 
września 2010 roku. 
Inwestor wyraził gotowość obejmowania w transzach nowoutworzonych akcji LST 
CAPITAL S.A. w ciągu 2,5 lat od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej, za łączną 
kwotę 3.000.000 Euro. Cena emisyjna Akcji serii H obejmowanych w transzach będzie za 
każdym razem określana na poziomie rynkowym a jej wyznacznikiem będzie cena akcji 
LST CAPITAL S.A. z 10 ostatnich sesji na GPW. Zaliczki na poczet akcji obejmowanych w 
kolejnych transzach będą płatne na każde żądanie Emitenta, a zabezpieczeniem 
transakcji do czasu rejestracji każdorazowego podwyższenia kapitału przez Wydział 
Gospodarczy Sądu Rejestrowego będą istniejące akcje Emitenta będące w posiadaniu 
podmiotu zależnego, spółki SOL VENTURES S.A. 
Inwestor jest funduszem inwestycyjnym realizującym inwestycje na rynkach: 
europejskim, północnoamerykańskim oraz azjatyckim. Główny obszar zainteresowania 
Inwestora to: energia, ochrona zdrowia, media, wysokie technologie, telekomunikacja, 
zasoby naturalne. Poziom inwestycji w jeden projekt inwestycyjny znajduje się w 
przedziale od 2 mln USD do 100 mln USD.  
Wnioskowane przez Zarząd wyłączenie w całości prawa poboru przysługującego 
dotychczasowym akcjonariuszom leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią 



związania ze Spółką inwestora o ustalonej renomie oraz deklarującego uczestnictwo w 
Spółce w dłuższym okresie, który zapewni Spółce środki finansowe umożliwiające 
rozpoczęcie nowych inwestycji, jak również pozwoli na wykorzystanie wiedzy i 
doświadczenia Inwestora w zakresie inwestycji w wysokie technologie 
Z tych też względów Zarząd wnioskuje o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy w zakresie emisji akcji serii H, jak też emisji warrantów subskrypcyjnych 
serii A. 
 
 

 
4) do pkt 6 porządku obrad: 

 
PROJEKT 

 
Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą LST CAPITAL Spółka Akcyjna 

z dnia 12 października 2010 roku 
 

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem przez niniejsze 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

 
Ustala się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu: 
 

 
 

  Tekst jednolity statutu 
spółki LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

 
 

Artykuł 1. 
 

Spółka działa pod firmą LST CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać w 
obrocie skrótu LST CAPITAL S.A. 

 
Artykuł 2. 

 
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

Artykuł 3. 
 

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 

Artykuł 4. 
 

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za 
granicą. 

 



Artykuł 5. 
 

Czas trwania spółki jest nieograniczony. 
 

Artykuł 6. 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 
 
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem czynności bankowych i 
pośrednictwa realizowanego przez pocztę. 
64.2 Działalność holdingów finansowych. 
64.91 Leasing finansowy. 
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 
68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 
68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 
70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania. 

 
Artykuł 7. 

 
7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.202.093,55 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące 
dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 44.041.871 
(czterdzieści cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) 
akcji, w tym: 
a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E, 
f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii G, 
o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. 
7.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 
dotychczasowych akcji. 
7.3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej 
akcji lub poprzez umorzenie akcji. 
7.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji 
emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub 
obligacje z prawem pierwszeństwa.” 
7.5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku 
do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego 
prawa.” 

 
Artykuł 7A. 

 
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 450.000,00 (czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) 



złotych każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie 
praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych 
przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
12 października 2010 roku. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 
czerwca 2013 roku. 
 

 
 

 
Artykuł 8. 

 
8.1. Kapitał zakładowy stanowią akcje na okaziciela i akcje imienne. 
8.2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. 
8.3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie 
uchwały. 
8.4. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, Spółka w 
terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji ma 
obowiązek wskazać innego nabywcę akcji. 
8.5. W wypadku wskazanym w ust 4. powyżej cena akcji zostanie ustalona według wyceny 
biegłego. 
8.6. Cena akcji będzie płatna gotówką w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 
przeniesienia własności akcji. 

 
Artykuł 9. 

 
9.1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 
9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
9.3. Spółka może wydawać w zamian za umorzone akcje świadectwa użytkowe imienne 
lub na okaziciela. 

 
Artykuł 10. 

 
Organami Spółki są: 
A. Zarząd; 
B. Rada Nadzorcza; 
C. Walne Zgromadzenie. 
 

Artykuł 11. 
 

11.1. Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób. 
11.2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. 
11.3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
11.4. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez 
wynagrodzenia. 

 
Artykuł 12. 

 
 
12.1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w 
postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 
12.2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez 
Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 



12.3. Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez 
Radę Nadzorczą. 

 
Artykuł 13. 

 
13.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu 
łącznie z prokurentem. 
13.2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą 
być  ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. 
13.3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 
13.4. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy 
o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. 
 

Artykuł 14. 
 

14.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. 
14.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 
14.3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. 
 

Artykuł 15. 
 

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
15.2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku 
braku  możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – przez innego członka 
Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (jeżeli 
uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) 
dni przed posiedzeniem. 
15.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze 
posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru 
Przewodniczącego. 
15.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż cztery razy w roku obrotowym. 
 

Artykuł 16. 
 

Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej 
podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 
posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

 
Artykuł 17. 

 
17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na 
posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. 
17.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
17.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez 
zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków 
Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie 
projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady 
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój 



głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli 
którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. 
Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści 
projektu uchwały i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej 
Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego 
posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia. 
17.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego artykułu nie 
dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 
17.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie 
może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 
17.6. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej 
działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne 
Zgromadzenie. 
 

Artykuł 18. 
 

18.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. 
18.2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego 
wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 
18.3. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, 
podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny 
członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady 
Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy 
Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. 
18.4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek  
handlowych należą:  
1) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia 
ruchomego lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli wartość danej 
transakcji przewyższy piętnaście procent wartości aktywów netto Spółki, według 
ostatniego bilansu, 
2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, 
3) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie: nieruchomości, udziału w nieruchomości lub 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 
 

Artykuł 19. 
 

19.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
19.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
19.3. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów 
poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. 
19.4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego 
wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. 
 

Artykuł 20. 
 

20.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 



20.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 
upływie roku obrotowego. 
20.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub 
na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
20.4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub 
akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 
wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne 
przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych 
pod jego obrady. 
20.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 
1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 
przepisanym terminie, 
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd Spółki nie zwołał 
Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust 4. 
 

Artykuł 21. 
 

21.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w 
sytuacjach, o których mowa w Artykule 20 ust.5 Statutu. 
21.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw 
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
 

Artykuł 22. 
 

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub miejscu siedziby Spółki. 
 

Artykuł 23. 
 

23.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych  
akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. 
23.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, 
chyba  że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia 
uchwały. 
23.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek 
Rady  Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek 
Zarządu. 
23.4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb  
organizacji i prowadzenie obrad. 
23.5. Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których 
mowa w Artykule 21 ust.2, wymagają dla swej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz 
większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. 
 

Artykuł 24. 
 

24.1. Uchwały Walnego Zgromadzenie oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek 
handlowych oraz w innych przepisach prawa wymagają: 
1) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z 
członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz 
którejkolwiek z tych osób, 



2) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy specjalnych, 
3) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
24.2. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są 
większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 
1) zmiana Statutu , w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
2) umorzenie akcji; 
3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 
4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części; 
5) rozwiązanie Spółki; 
6) połączenie Spółki z inną spółką. 
7) podział Spółki; 
8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w 
sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały 
muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. 
24.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększający świadczenia 
akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym 
akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 
 

Artykuł 25. 
 

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i 
zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 
 

Artykuł 26. 
 

26.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
26.2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. 
26.3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki. 
 

Artykuł 27. 
 

27.1. Kapitał Spółki tworzą: 
a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich 
utworzenie. 
27.2. Kapitał rezerwowy może być utworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z  
odpisów z zysku. 
27.3. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi 
operacjami. 
 

Artykuł 28. 
 
28.1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk, lub jego część, na wypłatę 
akcjonariuszom w formie dywidendy, na pokrycie straty lub na kapitał zapasowy. Walne 
Zgromadzenie może również utworzyć z tego zysku, lub jego części, fundusz rozwoju 
spółki, fundusz inwestycji oraz inne fundusze i kapitały, w tym rezerwowe. Walne 
Zgromadzenie może również przeznaczyć cały zysk, lub jego część, na inne cele. 
28.2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 



28.3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach i w wysokości 
określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

 
Artykuł 29. 

 
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 
 
 
 

§ 2 
 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania 
zmiany statutu przez sąd.  
 
5) do pkt 7 porządku obrad: 

 
PROJEKT 

 
Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą LST CAPITAL Spółka Akcyjna 

z dnia 12 października  2010 roku 
 
 
w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału 
warunkowego, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji w depozycie 
papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie oraz 
wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez niniejsze 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3 o warunkowym podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki, uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

 
1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), akcji 
zwykłych na okaziciela serii H, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego, jak również upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 
niezbędnych czynności z tym związanych.  

2. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii H, o których mowa w ust. 1 oraz 
upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. umowy o rejestrację Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia 
wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich 
dematerializacją. 

 
§ 2 

 



Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
 

 


