
W drodze uchwały nr 1, podjętej przez aklamację, Przewodniczącym Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Jerzy Leszczyński. 

UCHWAŁA Nr 2  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Monnari Trade” Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Łodzi  

w sprawie: przyj ęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„MONNARI TRADE" S.A.  

 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MONNARI TRADE" S.A. postanawia przyjąć 
porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.monnaritrade.com w dniu 
31 grudnia 2010 oraz zawartym w raporcie bieŜącym złoŜonym przez Zarząd Spółki w tym 
samym dniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 
13.346.010 głosów, w głosowaniu brało udział 9.385.010 akcji na ogólną ilość 18.510.073 
akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,70 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji 
biorących udział w głosowaniu oddano waŜne głosy, tj. łącznie 13.346.010 waŜnych głosów, 
głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.  
 

 

UCHWAŁA Nr 3  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Monnari Trade” Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Łodzi  

 w sprawie: podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. 
 
Działając na podstawie art. 431 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Monnari Trade” 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:  
 

§ 1  



[PodwyŜszenie kapitału zakładowego] 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony o kwotę 1.250.000,00 zł (jeden milion 
dwieście pięćdziesiąt  tysięcy złotych). 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane 
przez emisję nowych akcji serii G w łącznej liczbie 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset 
tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 0.10zł (dziesięć groszy) kaŜda.  

3. Akcje serii G są akcjami na okaziciela. 
4. Cena emisyjna kaŜdej akcji serii G wynosi 0,80zł. (osiemdziesiąt gorszy). RóŜnica pomiędzy 

ceną emisyjną a wartością nominalną akcji zostanie w całości wpłacona na kapitał zapasowy 
przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego. 

5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na warunkach takich samych jak akcje Spółki 
dotychczas dopuszczone do obrotu publicznego tj. akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie 
za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku 
(01.01. 2010). 

6. Akcje serii G mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem pienięŜnym. 
7. Akcjonariusze zostają w całości pozbawieni prawa poboru akcji, w związku z czym nie 

określa się dnia prawa poboru. Pisemna opinia Zarządu przedstawiona Walnemu 
Zgromadzeniu, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji G oraz proponowaną 
cenę emisyjną, stanowi załącznik do protokołu.  

§ 2 

[Subskrypcja prywatna] 

1. Wszystkie akcje serii G  zaoferowane w drodze złoŜenia ofert przez Spółkę wyłącznie 
oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1, to jest Mirosławowi Misztalowi, 
któremu zostanie zaoferowane objęcie 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, 
MW INWESTYCJA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271237, 
której zostanie zaoferowane 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) oraz INWEST Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, wpisaną przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000338703, której zostanie zaoferowane 2.500.000 (dwa miliony pięćset 
tysięcy) akcji. 

2. Umowy objęcia akcji, pomiędzy Spółką, a podmiotami wymienionymi  w ust. 1, którym 
zaoferowane zostaną akcje, zostaną zawarte w terminie do 60 (sześćdziesięciu)  dni,  licząc od 
dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 3 

 [UpowaŜnienia i zobowiązania] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upowaŜnia Zarząd  oraz Radę 
Nadzorczą w odniesieniu do adresatów będących członkami Zarządu do: 



1) złoŜenia ofert objęcia akcji adresatom wskazanym w § 2 ust. 1, w liczbie i na zasadach 
przewidzianych w Uchwale, 

2) dokonania przydziału akcji,  
3) zawarcia umów objęcia akcji, 
4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem akcji 

serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zawarcia 
stosownej umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. Wyłączone zostaje wydawanie akcji w formie dokumentu.  

5) dokonania innych czynności niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały. 
§ 4  

[Zmiana Statutu] 

a. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, a takŜe w związku z dokonaną na 
wniosek jednego z akcjonariuszy zamianą przysługujących mu akcji imiennych na akcje na 
okaziciela, a takŜe w celu uwzględnienia w treści Statutu dokonanego warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego, co zostało juŜ uwzględnione w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, wprowadza się następujące zmiany Statutu:  

1. § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 3.101.007,30 zł (trzy miliony sto jeden tysięcy 
siedem  złotych trzydzieści groszy).” 

2. § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„ Kapitał zakładowy Spółki dzieli się co najmniej na 31.010.073 (słownie: trzydzieści jeden 
milionów dziesięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) kaŜda akcja. Spółka wyemitowała 6.811.756 (słownie: sześć milionów 
osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii 
A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 24.198.317 (słownie dwadzieścia cztery 
miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) akcji na okaziciela.” 

 

b. UpowaŜnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 
11.815.781 głosów - co stanowi 88,53% głosów waŜnie oddanych, zaś przeciw przyjęciu 
uchwały oddano głosów 1.530.229 – co stanowi 11,47% głosów waŜnie oddanych, przy czym 
w głosowaniu brało udział 9.385.010 akcji na ogólną ilość 18.510.073 akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, tj. 50,70 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział 
w głosowaniu oddano waŜne głosy, tj. łącznie 13.346.010 waŜnych głosów, głosów 
wstrzymujących się nie było.  

 

 

 



UCHWAŁA Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Monnari Trade” Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Łodzi  

w sprawie: zatwierdzenia kooptacji Pana Zbigniewa Wojnickiego do składu Rady 
Nadzorczej Spółki. 

 

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu „MONNARI TRADE” S.A.  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MONNARI TRADE” S.A. zatwierdza dokonaną w 
dniu 01 grudnia 2010 r. kooptację do składu Rady Nadzorczej    Członka Rady – Pana 
Zbigniewa Wojnickiego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 
9.747.439 głosów, w głosowaniu brało udział 5.786.439 akcji na ogólną ilość 18.510.073 
akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,26 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji 
biorących udział w głosowaniu oddano waŜne głosy, tj. łącznie 9.747.439 waŜnych głosów, 
głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.  
 

Pan Krzysztof Albrecht reprezentujący Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. wniósł o 
zaprotokołowanie, Ŝe jako powiernik – nie mając umocowania akcjonariuszy, nie brał udziału 
w głosowaniu nad powzięciem uchwały nr 4.     

 

 

 


