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Załącznik do Raportu bieŜącego nr 27/2010 
 
1) Uchwała nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z dnia 28 września 
2010 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii L i 
zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom 
 
W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie przed przerwą w dniu 1 września 2010 roku 

uchwały w sprawie obniŜenia kapitału poprzez obniŜenie wartości nominalnej akcji oraz 

podwyŜszenia kapitału w drodze emisji akcji serii J i K, Walne Zgromadzenie po przerwie 

podjęło uchwałę następującej treści: 

§1 

1. PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 313.091.200 (słownie: trzysta trzynaście 

milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych tj. do kwoty 381.651.200 (słownie: 

trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych 

poprzez emisję 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset 

dwadzieścia osiem tysięcy) nowych akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 0,40 (słownie: 

czterdzieści groszy) złotego kaŜda, o numerach od 000000001 do 782728000. 

2. Akcje serii L wydane zostają za następujące wkłady: 

a) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 0,7648 ha, połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie 

ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, dla której Sąd Rejonowy w 

Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168702/8. Wartość rynkowa 

prawa uŜytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 

17.03.2010 roku podejściem dochodowym, wynosi 9.383.000,00 (słownie: dziewięć milionów 

trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.000.000 (słownie: 

szesnaście milionów) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład. 

b) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o, powierzchni 3,5274 ha, połoŜone w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie 

ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 101/1, 101/2, 8/46, dla której Sąd Rejonowy w 

Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00082248/0. Wartość rynkowa 

prawa uŜytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 

11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 38.231.000,00 (słownie: trzydzieści 
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osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 76.462.000 

(słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii L w 

zamian za rzeczony wkład. 

c) prawo własności nieruchomości gruntowej, na którą składają się: (i) działka nr 346/5 o 

powierzchni 41,8900 ha, połoŜona w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym Skalin, 

dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 

SZ1T/00117561/6 a takŜe (ii) działka nr 347/7 o powierzchni 85,8400 ha, połoŜona w 

Stargardzie Szczecińskim, w obrębie administracyjnym Skalin, dla której Sąd Rejonowy w 

Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117558/2. 

Wartość rynkowa prawa własności wyŜej wskazanej nieruchomości obejmującej obie działki, 

ustalona na dzień 19.07.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 52.700.000,00 

(słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 

105.400.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony 

wkład. 

d) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 1,1889 ha, połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie 

ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/59, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi 

księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103656/7. Wartość rynkowa prawa uŜytkowania 

wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą 

porównywania parami, wynosi 15.612.000,00 (piętnaście milionów sześćset dwanaście tysięcy) 

złotych. Akcjonariusz otrzyma 31.224.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście 

dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład. 

e) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 1,8998 ha, połoŜonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 

25, działki nr 262/44, 262/45, 262/46, 262/47, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie 

Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075667/3. Wartość 

rynkowa prawa uŜytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 

07.06.2010 roku podejściem dochodowym, wynosi 13.400.000,00 (słownie: trzynaście milionów 

czterysta tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 26.800.000 (słownie: dwadzieścia sześć 

milionów osiemset tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład. 
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f) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 1,0862 ha, połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie 

ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/60, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi 

księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179014/8. Wartość rynkowa prawa uŜytkowania 

wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku metodą 

porównywania parami, wynosi 4.348.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści osiem 

tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 8.696.000 (słownie: osiem milionów sześćset 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład. 

g) prawo własności nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 24,2600 ha, połoŜonej w 

 obrębie ewidencyjnym Skalin, na którą składają się działka nr 352/4 oraz 352/8, dla której Sąd 

Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 

SZ1T/00117560/9. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, na którą składają się obie 

działki ustalona na 14.06.2010 roku metodą porównawczą wynosi 9.073.000 (słownie: dziewięć 

milionów siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 18.146.000 (słownie: 

osiemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład.  

h) prawo własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 804,6801 ha, połoŜonej w gminie 

Główczyce, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo, działki nr 213/24, 213/26, 213/37, 213/38, 218, 

220/13, 226/3, 226/6, 231/15, 231/16, 231/18, 231/19, 231/20, 233, 236/2, 238, 240, 242, 244, 

249, 250, 252, 254/2, 263, 264, 265, 266, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KW SL1S/00053654/4. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości 

na dzień 12 sierpnia 2010 roku została ustalona w następujący sposób: (i) podejściem 

dochodowym została ustalona wartość części nieruchomości obejmująca zasoby torfu i wynosi 

209.300.000 (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych; (ii) metodą 

porównawczą cześć nieruchomości obejmująca działki rolne i wynosi 10.018.000 (słownie: 

dziesięć milionów osiemnaście tysięcy) złotych. Łącznie wartość nieruchomości wynosi 

219.318.000 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy). W 

wycenie uwzględniono takŜe wartość moŜliwych do eksploatacji złóŜ torfów. Akcjonariusz 

otrzyma 325.000.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji serii L w zamian za 

rzeczony wkład; 

i) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 2,8296 ha zabudowana budynkiem, połoŜona w Szczecinie, przy ul. 
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Krakowskiej 61f, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/35, dla której Sąd 

Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120227/6. Wartość 

rynkowa prawa uŜytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy została ustalona 

na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami i wynosi 19.050.000,00 (słownie 

dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 37.126.800 

(słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji serii L w 

zamian za rzeczony wkład; 

j) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 0,9157 ha, zabudowana budynkiem, połoŜona w Szczecinie, przy ul. 

Krakowskiej 61d, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/37, dla której Sąd 

Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120351/4. Wartość 

rynkowa prawa uŜytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy ustalona na dzień 

13.07.2010 roku metodą porównawczą wynosi 8.426.000 (słownie: osiem milionów czterysta 

dwadzieścia sześć tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.365.400 (słownie: szesnaście 

milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład;  

k) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, o powierzchni 9.8138 ha, zabudowana budynkiem, połoŜona w Gorzowie 

Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 25, w obrębie ewidencyjnym 7-Chróścik, działka nr 

262/21, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o 

numerze KW GW1G/00075956/6. Wartość rynkowa prawa uŜytkowania wieczystego wraz z 

prawem własności zabudowy ustalona na dzień 02.07.2010 roku, podejściem dochodowym, 

wynosi 62.457.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) 

zlotych. Akcjonariusz otrzyma 121.507.800 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów pięćset 

siedem tysięcy osiemset) akcji serii L w zamian za rzeczony wkład. 

§5 

Wszystkie akcje serii L zostaną zaoferowane Texass Ranch Company sp. z o.o. z siedzibą pod 

adresem Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński, za wkłady wskazane w §4 ust. 2 pkt 1 a) do 

k) niniejszej uchwały, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych 

akcji w  drodze prywatnej subskrypcji. Umowy w sprawie objęcia akcji winny zostać podpisane 

w terminie tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§6 
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Akcje serii L zostaną pokryte w całości wkładami niepienięŜnymi w ciągu roku od dnia 

zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego, nie później jednak niŜ przed podjęciem 

nowej uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Nieruchomość oraz prawo 

uŜytkowania wieczystego gruntów, stanowiące wkłady na akcje serii L wnoszone będą wolne od 

jakichkolwiek obciąŜeń prawami osób trzecich, z wyłączeniem słuŜebności gruntowych, 

ustanowionych na rzecz kaŜdoczesnych posiadaczy nieruchomości sąsiadujących lub podmiotów 

będących właścicielami sieci infrastruktury technicznej lub drogowej, których istnienie jest 

uwzględnione w wycenie nieruchomości. 

§7 

Akcje serii L uczestniczyć będą w kaŜdej dywidendzie płaconej przez Spółkę niezaleŜnie od 

źródeł jej finansowania począwszy od dnia, w którym emisja akcji serii L zostanie 

zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy, przy tym w przypadku akcji nieopłaconych w pełni: akcje 

te uczestniczą w dywidendzie proporcjonalnie do dokonanych na te akcje wpłat. 

§8 

NadwyŜka wartości wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego przekraczająca 

wartość nominalną wydawanych za te wkłady akcji, zostaje odniesiona na kapitał zapasowy.  

§9 

Z dniem zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki §6 ust 6.1 Statutu Spółki 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„§6 

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 384.051.200,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery 

miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na  954.128.000 (słownie: 

dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, w tym: 

a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii C,  

d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii D,  

e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

f) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 
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g) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

i) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,  

j) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 

k) 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, 

l) 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem 

tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L. 

Wszystkie akcje w Spółce są równe, co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i 

mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda.” 

§10 

UpowaŜnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

§11 

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. 

zm.) niniejszym upowaŜnia Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych z 

dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii L. 

§12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej powzięcia, z tym, Ŝe zmiana Statutu oraz emisja akcji 

serii L następuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu określonej w § 9. 

 
W głosowaniu nad uchwałą oddano waŜne głosy z 30.582.274 akcji, stanowiących 57.27 % 
kapitału zakładowego, w tym głosów waŜnych oddano 30.582.274, z czego 30.582.274 głosów 
oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. 
 
2) Uchwała nr 29 /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z dnia 28 
września 2010 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady 
Nadzorczej Spółki 

 
§1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen S.A. ustala wynagrodzenie dla 

kaŜdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 50.000 złotych netto płatne raz na pół roku. 
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2. Wynagrodzenie będzie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie do ostatniego dnia 

danego półrocza, w którym członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. Wynagrodzenie przysługuje członkom Rady 

Nadzorczej począwszy od miesiąca września 2010 r.  

 
W głosowaniu nad uchwałą oddano waŜne głosy z 30.582.274 akcji, stanowiących 57.27 % 
kapitału zakładowego, w tym głosów waŜnych oddano 30.582.274, z czego 30.582.274 głosów 
oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. 
 


