
 
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI GRUPA FINASOWA PREMIUM SA  
ZWOŁANEGO NA 14.10.2010R. 

 
 
 
 

Uchwała nr 1 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ……………………… 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 

Uchwała nr 2 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 

§ 1 

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Uchwała nr 3  z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 

§1 

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ……………………………………... 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 



 
Uchwała nr 4 z 14 października 2010r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie przyjęcia porządku obrad  
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje 
następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad.  
2) Wybór Przewodniczącego. 
3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 

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 związanych z umorzeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę. 
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Zarządu do nabywania w okresie do 31 grudnia 

2012 r. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 
10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (podjęcie uchwał w/s odwołania/powołania członków 

Rady Nadzorczej). 
11) Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego zmienionego statutu Spółki. 
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie skorygowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2009r. dotyczącej umorzenia akcji własnych nabytych przez 
Spółkę. 

14) Dyskusja i wolne wnioski. 
15) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 

Uchwała nr 5 z dnia 14 października 2010 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę 

§ 1 

Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit l) 
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 220.000 (dwieście dwadzieścia 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. serii C, o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda, oznaczonych kodem papierów wartościowych 
PLGFPRE00040 zwanych dalej „Akcjami”, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w 
dniach: 21 kwietnia 2010r., 19 maja 2010r. i 24 czerwca 2010r. w celu ich umorzenia, działając 
zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie i w wykonaniu 
uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2010r. za 
wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom w wysokości 3.413.000,00  zł, ponosząc koszty 
umorzenia łącznie w wysokości 3.439.836,10 zł. Wynikające z umorzenia części akcji Spółki, 
tj. akcji opisanych powyŜej, obniŜenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany 
statutu i z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych. 



§ 2 

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w 
wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 220.000,00 zł natomiast 
w pozostałym zakresie – z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym kapitał zapasowy zostaje 
obniŜony z kwoty 56.614.003,07 zł do kwoty 53.394.166,97 zł tj. o kwotę 3.219.836,10 zł.  

§ 3 

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniŜenia kapitału 
zakładowego, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 
Kodeksu spółek handlowych. 

2. ObniŜenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie 
odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia z zastrzeŜeniem, § 3 ust.1. 

 
 
 

 
Uchwała nr 6 z 14 października 2010 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie obniŜenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych 

 

Działając na podstawie art. 360 § 1 art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 
ust. 1 lit e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 
§ 1. 

W związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o 
umorzeniu akcji Spółki, obniŜa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.500.000,00 zł (trzy miliony 
pięćset tysięcy złotych) do kwoty 3.280.000,00 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy 
złotych), tj. o kwotę 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). ObniŜenie kapitału 
zakładowego następuje poprzez umorzenie 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 
złoty) kaŜda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Celem obniŜenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, 
tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w 
wyniku umorzenia 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela. 
 

§ 2. 

ObniŜenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o 
którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z zastrzeŜeniem, iŜ obniŜenie kapitału zakładowego 
nastąpi z chwilą zarejestrowania go przez właściwy Sąd.  

 
 
 
 



 
 

Uchwała nr 7  z 14 lipca 2010 r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie zmiany treści § 4 ust. 1 Statutu 

 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. f) 
Statutu, w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 
o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 6 o obniŜeniu kapitału zakładowego Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w ten sposób, iŜ nadaje się 
mu następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.280.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt 
tysięcy złotych) i dzieli się na 3.280.000 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) 
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda, w tym: 

a) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 
0.000.001 do 0.800.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, Ŝe kaŜda 
akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy; 

b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach 
od 0.000.001 do 1.200.000; 

c) 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii 
C, o numerach od 0.000.001 do 1.280.000. 

 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana Statutu wymaga 
zarejestrowania jej przez właściwy Sąd.  

 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ nr 5, 6, 7. 
 

 
W dniu 2 grudnia 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mocą uchwały nr 7 upowaŜniło 
Zarząd Spółki do nabycia do 300 tys. akcji własnych Spółki w okresie do 31 grudnia 2011r. 
Uchwała ta była podstawą programu odkupu akcji własnych, który był realizowany przez Spółkę od 
21 kwietnia 2010r. W jego efekcie nabyto 220 tys. akcji własnych. WyŜej przedstawiono projekty 
uchwał nr 5, 6 i 7, które w związku z realizacją ww. programu odkupu mogą być podjęte przez 
Walne Zgromadzenie. 
 

 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 8  z 14 października 2010r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie upowaŜnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia 

 

§ 1 

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit. l) 
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do nabywania akcji 
własnych Spółki w celu ich umorzenia za łączną kwotę nie większą niŜ 5 600 000 zł (pięć 
milionów sześćset tysięcy złotych). Na podstawie udzielonego upowaŜnienia Zarząd jest 
uprawniony do nabycia maksymalnie 200.000 (dwustu tysięcy) akcji własnych Spółki. Cena 
nabycia jednej akcji nie moŜe być wyŜsza niŜ 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych).  

2. Zarząd jest upowaŜniony do nabywania akcji własnych Spółki w celu i na zasadach określonych w 
§ 1 punkcie 1 uchwały w okresie do 31 grudnia 2012 r.  

3. Umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie powyŜszego upowaŜnienia 
nastąpi odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą warunki tego umorzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 

 
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY NR 8. 

 

Zarząd Spółki postanowił zwrócić się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwaŜenie 
moŜliwości skupu przez GF PREMIUM S.A. akcji własnych celem ich umorzenia. Zdaniem 
Zarządu aktualny kurs akcji emitenta nie odzwierciedla ich rzeczywistej wartości. Zarówno w 
interesie emitenta jak i jego akcjonariuszy leŜy poprawa notowań akcji. Nabycie przez spółkę i 
umorzenie nie więcej niŜ 200.000 akcji do końca 2012 r. nie wpłynie w sposób istotny na 
moŜliwość realizacji celów strategicznych Spółki. Skup akcji zostanie sfinansowany ze środków 
własnych. Przeprowadzenie tej operacji umoŜliwi części akcjonariuszy odzyskanie 
zainwestowanego kapitału oraz przyczyni się do podwyŜszenia wartości rynkowej pozostałych 
akcji. W dłuŜszej perspektywie skup akcji własnych wpłynie korzystnie na ich kurs, stabilizując go, 
a nadto nie utrudni realizacji prognozy oraz dalszego rozwoju Spółki. Tym samym skup akcji 
będzie korzystny tak dla samej Spółki jak i jej wszystkich akcjonariuszy.  

 
 
 

Uchwała nr 9 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie zmiany § 12 ust. 5 lit h) tiret trzeci Statutu Spółki 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit f) Statutu 
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zmienia treść paragrafu 12 ustęp 5 litera h) tiret 
(myślnik) trzeci Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: 

- przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę 
udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych,  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. 
 



Uchwała nr 10 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 

§ 1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Uchwała nr 11 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 

§ 1 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana / Panią  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 

Uchwała nr 12 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Pana Michała Nawrota, jako członka Rady Nadzorczej Spółki 
oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, które od dnia 1 
listopada 2010r. wynosić będzie ………………. zł. (słownie: ……………………) brutto 
miesięcznie, płatne z dołu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ponadto w 
celu stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Panu Michałowi Nawrotowi 
przysługuje prawo do korzystania z samochodu osobowego, telefonu komórkowego oraz 
komputera stanowiących własność Spółki. Koszty uŜywania  wymienionych  rzeczy  będzie  
ponosić Spółka.  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 9, 10, 11, 12. 
 

Akcjonariusz uprawniony do Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz do umieszczania spraw 
w porządku jego obrad zaproponował ww. zmianę Statutu Spółki oraz wprowadził do porządku 
obrad kwestie dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany wynagrodzenia 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sam akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał. 
Przedstawione powyŜej zostają zaproponowane przez Zarząd, w zgodzie z porządkiem obrad 
przedstawionym przez akcjonariusza. W swoim oświadczeniu akcjonariusz podał, Ŝe: „PowyŜsze 
Ŝądanie uzasadniam potrzebą zwiększenia nadzoru nad poczynaniami Zarządu Spółki”.  



 
Uchwała nr 13 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upowaŜnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki  

 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych, upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu 
Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy uchwał podjętych przez niniejsze Walne 
Zgromadzenie. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 

Uchwała nr 14 z 14 października 2010r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie skorygowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2009r. 

dotyczącej umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit l) 
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie koryguje uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2009r. w ten sposób, Ŝe: 

1) umarza 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Grupa Finansowa 
PREMIUM S.A. serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda, oznaczonych 
kodem papierów wartościowych PLGFPRE00040 zwanych dalej „Akcjami”, które Spółka 
nabyła w dniach 27 i 29 maja 2009 r. w celu ich umorzenia, za zgodą akcjonariuszy, działając 
zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie i w wykonaniu 
uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2008 r., za 
wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom w wysokości 4.500.000,00 zł, ponosząc koszty 
umorzenia łącznie w wysokości 4.537.000,00 zł. 

2) umorzenie Akcji następuje poprzez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w 
wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 300.000,00 zł natomiast 
w pozostałym zakresie – z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym kapitał zapasowy zostaje 
obniŜony z kwoty 59.735.101,40 zł do kwoty 55.498.101,40 zł tj. o kwotę 4.237.000,00 zł.  

 
 

§ 2 
W pozostałym zakresie uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 
2009r. pozostaje bez zmian. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z mocą wsteczną, tj. z dniem 22 lipca 2009r. 

 
 
 

UZASADNIENIE  PROJEKTU UCHWAŁY NR 14. 
 

 
Podjęcie powyŜszej uchwały wynika z konieczności skorygowania podjętej w ubiegłym roku 
uchwały o umorzeniu akcji własnych, tj. uwzględnienia w niej wszystkich kosztów poniesionych 
przez Spółkę w związku z nabyciem akcji.  
 


