
Projekt uchwały nr 01/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 21 grudnia 2010 roku  
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji 
Skrutacyjnej.  

 
Projekt uchwały nr 02/12/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 
z dnia 21 grudnia 2010 roku 

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: .... 

Projekt uchwały nr 03/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 21 grudnia 2010 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia 
Panią/Pana ….” 

Projekt uchwały nr 04/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 21 grudnia 2010 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek 
obrad Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury 
połączenia Spółki z jej spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o. z siedzibą w 
Olsztynie.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
nowych akcji serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację 
akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i 
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu 
wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków 
Zarządu Spółki. 

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

Projekt uchwały nr 05/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 21 grudnia 2010 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółki z jej 
spółką zależną pod firmą MDJ sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.  

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na 
przeprowadzenie przez Zarząd Spółki wspólnie z Zarządem spółki MDJ sp. z o. o. z 
siedzibą w Olsztynie procedury połączenia spółek poprzez przeniesienie całego 
majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą), tj w trybie o którym 
mowa w art. 492 §2 pkt 2 KSH, w których spółką przejmującą będzie spółka 
KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie a spółką przejmowaną  
zależna od niej w 100 % spółka MDJ sp. z o. o.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do 
dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie w świetle prawa okażą 
się konieczne do dokonania w/w połączenia.  
 

Projekt uchwały nr 06/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 21 grudnia 2010 roku  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii 
F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w 

sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 
art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych niniejszym 
uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.410.715,70 zł (słownie: jeden milion 
czterysta dziesięć tysięcy siedemset piętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 
1.488.280,00  zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 
osiemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 77.564,30 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy 
pięćset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy), poprzez emisję 775.643 (słownie: 
siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na 



okaziciela Serii F ("Akcje Serii F") o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda. 

2. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, 
jaki zostanie przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2010 r. 

3. Akcje Serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. 

4. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  

5. Akcje Serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji 
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

6. Na podstawie art. 432 §  1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do 
oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii F. 

7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do 
zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2011 roku. 

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie 
Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji 
serii F. Odpis opinii Zarządu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

9. Wszystkie Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie i  
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.  

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

a) dokonania wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje 
Serii F 

b) złożenia ofert objęcia akcji serii F wybranym podmiotom, 

c) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii F;  

d) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii F w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek 
handlowych w terminie określonym w niniejszej uchwale; 

e) zawarcia umowy lub umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takiej umowy 
lub umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; 

f) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z 
niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii F. -   

11. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek 
handlowych,  w związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
niniejszym zmienia postanowienia §5 Statutu Spółki w ten sposób iż uchyla w całości 
jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść w brzmieniu:  

§5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.488.280,00 (słownie: jeden milion czterysta 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)  



2. Kapitał zakładowy  dzieli się na:  

a) 5.000.000 (słownie:  pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 10 gr każda, 

b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

o wartości nominalnej 10 gr każda, 

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

o wartości nominalnej 10 gr każda, 

d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda  

e) 3.974.357 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta 

pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 

gr każda, 

f) 775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda. 

12.  W związku z uchwaloną zmianą Statutu Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity 

Statutu o treści jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

Projekt uchwały nr 07/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 

z dnia 21 grudnia 2010 roku  

w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do 
podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej 

emisji do obrotu na rynku regulowanym. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie i 
dopuszczenie wszystkich Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 
wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania 
się i dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym.  

2.  Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji 
Serii F oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów  Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F w 



depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności 
prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii F.” 

 
Projekt uchwały nr 08/12/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A 
z dnia 21 grudnia 2010 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu 
spółek handlowych uchwala następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 

……………….. 

Projekt uchwały nr 09/12/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A 

z dnia 21 grudnia 2010 roku 
w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym program motywacyjny dla 
członków Zarządu Spółki o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  



 

Załącznik nr 1 uchwały nr 06/12/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
KRYNICKI RECYKLING S.A. w sprawie podwy ższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji nowych akcji serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 
prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu. 

Opinia Zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING  S.A. z siedzib ą w Olsztynie  
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia 

ceny emisyjnej akcji serii F 

 

 

Na dzień 21 grudnia 2010 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”  lub „Emitent”) z 
porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 77.564,30 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem 
tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy), poprzez emisję nie więcej niż 
775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji 
zwykłych na okaziciela Serii F ("Akcje Serii F") o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda.   

 

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii F jest uzasadnione 
interesem Spółki oraz całej grupy kapitałowej, do której należy Spółka. 

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii F dotychczasowych 
akcjonariuszy następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania 
zamierzeń inwestycyjnych KRYNICKI RECYKLING S.A. Celem emisji akcji serii F jest 
pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego 
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka 
zamierza umacniać pozycję na rynku usług recyklingu szkła, celem osiągnięcia pozycji 
jednej z największych i zdecydowanie najbardziej innowacyjnych firm w w/w branży.  

Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F 
jest uzasadnione także tym, iż umożliwia ono zaoferowanie i pozyskanie inwestorów 
zewnętrznych, spoza Spółki, którzy nie tylko kapitałem finansowym ale doświadczeniem, 
wiedzą, renomą mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki, wzmocnić pozycję Spółki 
na rynku.  

Poza tym emisja akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest 
szybką, stosunkowo prostą i jednocześnie tanią w realizacji procedurą podwyższenia kapitału 
zakładowego. Procedura ta nie wymaga np. przeprowadzania kosztownego i czasochłonnego 
procesu zbierania zapisów na akcje, który w razie niepowodzenia pierwszego zapisu musi 



być powtarzany oraz nie wymaga przygotowania memorandum lub prospektu emisyjnego, 
obszernych dokumentów, które przygotowywane są na potrzeby ofert publicznych.  

Oferta prywatna w ramach, której Zarząd jest uprawniony do składania ofert objęcia akcji 
określonym wybranym przez siebie podmiotom umożliwi Spółce pozyskanie nowych 
inwestorów. Działanie takie przyczyni się do zawierania umów mających na celu rozwój 
działalności Spółki w powiązaniu z inwestycją danego podmiotu (inwestora) w akcje Spółki. 
Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji Spółki, co leży także w 
interesie dotychczasowych akcjonariuszy jak i samej Spółki. 

W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują pozyskanie finansowania na 
założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie. 

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii  
F zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki 
na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji rynkowej, w sposób maksymalizujący 
wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii F Spółki oraz po uprzednim przeprowadzeniu 
badania zainteresowania instrumentami Spółki wśród inwestorów.” 

 

ZARZĄD KRYNICKI RECYKLING S.A.: 

 

 



 

Załącznik nr 2 uchwały nr 06/12/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
KRYNICKI RECYKLING S.A. w sprawie podwy ższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji nowych akcji serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 
prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, tekstu jednolitego Statutu. 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA  

Tekst jednolity  
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000159942 oświadczają, 
że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 12 lipca 2007 roku oraz 
zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut 
spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 
Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele. 

 

§ 2 

1. Firma Spółki brzmi Krynicki Recykling Spółka Akcyjna . Spółka może używać w 
obrocie skrótu firmy Krynicki Recykling S.A.  

2. Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn. 

3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. 

 

§ 3 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

§ 3 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi, 

b) (PKD 27.51.Z) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

c) (PKD 28.22.Z) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 



d) (PKD 28.94.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 

e) (PKD 28.96.Z) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz 

wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 

f) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

g) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 

h) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn, 

i) (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

j) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

k) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

l) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

m) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

n) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 

o) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

p) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

q) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami, 

r) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

s) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

t) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

u) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

v) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 

w) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

x) (PKD 68.32.Z)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

y) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

z) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury, 

aa) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

bb) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 

cc) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych, 

dd) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, 

ee) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 

ff)  (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

gg) (PKD 81.21.Z)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

hh) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  



ii)  (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie 

jj)  (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

kk) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

ll)  (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

II. Kapitał i akcje 

 

§5 

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.488.280,00 (słownie: jeden milion czterysta 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)  

4. Kapitał zakładowy  dzieli się na:  

a) 5.000.000 (słownie:  pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 10 gr każda, 

b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

o wartości nominalnej 10 gr każda, 

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

o wartości nominalnej 10 gr każda, 

d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda  

e) 3.974.357 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta 

pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 

10 gr każda, 

f) 775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda. 

 

„§ 5 a 



1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę nie wyższą niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał 
docelowy). 

2.  W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd 
upoważniony jest do jednokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela 
Serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 
4.750.000 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

3.  Zarząd może wydać akcje Serii E wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 

4.  Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 31 
grudnia 2011 roku. 

5.  Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 

6.  Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

 

§ 6 

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty 
przed jej rejestracją. 

§ 7 

1. Akcje mogą być umarzane. 

2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie 
dobrowolne). 

3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 8 

1.  Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy. 

2.   Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

§ 9 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. 

 



III. Organy spółki 

§ 10 

1.  Organami Spółki są: 

a)  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

b)  Rada Nadzorcza, 

c) Zarząd. 

2.  Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek 
handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

§ 11 

1.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 

2.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, 
Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach. 

§ 12 

1.  Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w 
innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy należy: 

a)  przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki, 

b)  ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

2.  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja 
w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

§ 13 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, 
szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady 
przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy 
wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami 
Kodeksu spółek handlowych. 

Rada Nadzorcza 



§ 14 

1.  Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem 
kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w 
przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego 
minimum. 

§ 15 

1.  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

2.  Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

3.  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

4.  Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i 
sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go 
przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i 
Kodeksu spółek handlowych. 

§ 16 

1.  Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz 
niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a)  uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, 

b)  wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego Spółki, 

c)  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, 

d)  zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której 
mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych. 

2.  Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach : 

a)  rocznych planów finansowych Spółki, 

b)  struktury organizacyjnej Spółki. 

Zarząd 



§ 17 

1.  Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę 
Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 

2.  Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 

3.  Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków 
Zarządu. 

4.  Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód 
uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz 
udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. 

5.  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku 
równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

6.  Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i 
zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego 
Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 

§ 18 

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady 
rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 

§ 19 

1.  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją 
na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w 
nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego 
Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

2.  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu 
jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z 
prokurentem. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 20 

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod 
firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie. 

§ 21 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 



§ 22 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
spółek handlowych. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 09/12/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A z dnia 21 grudnia 201 0 roku w sprawie 
zatwierdzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. 
 

PROGRAM MOTYWACYJNY DLA CZŁONKÓW ZARZ ĄDU SPÓŁKI KRYNICKI 
RECYKLING S.A. 

 

wielkość programu 

Maksymalna wielkość emisji akcji związanych z realizacją programu motywacyjnego wynosi 
1.000.000 akcji 

cena emisyjna 

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach programu motywacyjnego równa jest wartości 
nominalnej 

czas trwania 

Realizacja programu opcji będzie się odbywała w ramach czterech corocznych emisji akcji 
obejmowanych w okresie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
audytowanego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Spółki.  W przypadku 
gdyby w trakcie wykonania niniejszego programu motywacyjnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa nastąpiła zmiana w Grupie Kapitałowej Emitenta i Emitent przestałby być 
zobligowany do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, realizacja programu opcji 
będzie się odbywała w okresie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie sprawozdania jednostkowego Emitenta 

Pierwsza emisja akcji nastąpi na podstawie wyników 2011 roku, a ostatnia na podstawie 
wyników 2014 roku. 

warunki realizacji opcji 

Warunkiem uzyskania prawa do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego jest 
osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. dynamiki przychodów netto ze 
sprzedaży oraz wyniku ebitda względem prognoz 2010 roku przedstawionych w prospekcie 
emisyjnym. Poziomy dynamiki, o których mowa powyżej, liczone jako stosunek wyniku w 
danym roku do prognozy 2010 roku przedstawiają się następująco: 

dynamika przychodów netto ze sprzedaży dla 2011 roku = 135% 

dynamika przychodów netto ze sprzedaży dla 2012 roku = 190% 

dynamika przychodów netto ze sprzedaży dla 2013 roku = 245% 

dynamika przychodów netto ze sprzedaży dla 2014 roku = 315% 

dynamika wyniku ebitda dla 2011 roku = 165% 



dynamika wyniku ebitda dla 2012 roku = 215% 

dynamika wyniku ebitda dla 2013 roku = 260% 

dynamika wyniku ebitda dla 2014 roku = 325% 

wielkości corocznych emisji oraz alokacja akcji na poszczególnych Członków Zarządu 

Ustalenie wielkości każdej z emisji akcji w ramach programu motywacyjnego, jak również 
szczegółowe zasady rozdziału akcji w ramach każdej z emisji na poszczególnych Członków 
Zarządu Walne Zgromadzenie zleca Radzie Nadzorczej. 

 

Dalsze postanowienia dotyczące programu motywacyjnego  

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad realizacji programu motywacyjnego, jego 
instrumentów zostaną określone na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie 
wprowadzenia programu motywacyjnego i emisji w związku z tym określonej ilości akcji, o 
której mowa w pkt. 1 powyżej.  

 

 

 

 

 


