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Projekty uchwał 
 

Uchwała nr 1/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać 

Pana ______________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.”  

 

 

Uchwała nr 2/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: ------------- 

1. _________________, ------------------------------------------------------------------- 

2. _________________, ------------------------------------------------------------------- 

3. _________________. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 3/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym 

brzmieniu:  

 

1. Otwarcie Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał, 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Podjęcie uchwał związanych z nabywaniem akcji własnych przez Spółkę, w tym 

podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych 

Spółki, 
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7. Podjecie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji 

własnych Spółki realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek 

Handlowych, 

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

 

 

Uchwała nr 4/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

 
w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 

§1 

1. Na podstawie art. 362§ 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Zarząd 

Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym 

GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych 

w ust 2 niniejszej uchwały. 

2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, 

w pełni pokryte, według poniższych zasad: 

 

1. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 6,14 % wartości 

kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 400 000 [czterystu tysięcy] 

akcji o wartości nominalnej 0,30 (trzydzieści) groszy każda, uwzględniając w 

tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały 

przez Spółkę zbyte 

2. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa 

niż 15 700 000 zł (piętnaście milionów siedemset tysięcy 00/100 złotych), 

kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia 

3. cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością 

wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, 

niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, 

przy czym nie może być wyższa od 71 zł (siedemdziesiąt jeden złotych), a 

niższa niż 2 zł (dwa złote) 

4. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 

Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 19 stycznia 2011 r. do 

dnia  

17 stycznia 2016 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków 

przeznaczonych na ich nabycie, 

5. akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu 

maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie 

anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych, 

6. nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do: 

a) realizacji Programu Opcji Menedżerskich wprowadzonego w Spółce 

uchwałą nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan 

S.A. z dnia 6 maja 2009 roku, 

b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki, 
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c) dalszą odsprzedaż akcji własnych Spółki, 

7. W ramach celów określonych w pkt 6) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki 

do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w 

drodze uchwały Zarządu. 

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: 

a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 17 stycznia 2016 r. lub przed 

wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, 

b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 

 

§2 

 

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie 

art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią §1 ust.2 niniejszej uchwały, 

w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji 

giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych 

zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 ust. 2 niniejszej uchwały poprzez 

przyjęcie Programu skupu akcji własnych. 

 

§3 

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej 

wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki 

2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale 

zakładowym 

3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. 

 

Uzasadnienie 

 
Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę wartości 

Magellan S.A., która odbiega od fundamentów wzrostu wartości Spółki w ujęciu 

długoterminowym, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie 

procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje w części posłużą do realizacji 

Programu Opcji Menedżerskich wprowadzonego w Spółce uchwałą nr 41/2009 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 6 maja 2009 roku lub będą mogły być także 

umorzone bądź przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  

 

 

Uchwała nr 5/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 18 stycznia 2011 roku  

 
w sprawie: w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych 

Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych 
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Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych , art. 362 § 2 pkt.3 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 oraz §25 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w kapitał rezerwowy pod nazwą 

„Środki na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji 

własnych na podstawie uchwały nr _____ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

§2 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 

15.700.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów siedemset tysięcy złotych) i 

zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na 

nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji 

Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie 

akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata 

obrotowe działalności Spółki.  

 

§3 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot 

zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr _____niniejszego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji 

własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych. 


