
           

REPERTORIUM A nr 613/2011 

 

 

AKT  NOTARIALNY 

  

Dnia piętnastego lutego roku dwa tysiące jedenastego (15.02.2011) przede mną 
Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną 
przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi 
pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzib ą w Pabianicach, (adres 
Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr regon 471121807, nr 
NIP 731-10-07-350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200472,  
z którego został sporządzony niniejszy-------------------------------------------------- 

 
P R O T O K Ó Ł 

 
 
Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym 
porządkiem obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------- 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------- 
5. Wybór komisji skrutacyjnej.------------------------------------------------------- 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki.------------------------------------------------------------------------ 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia 

do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 
oraz zmiany statutu Spółki w szczególności w zakresie przyznania 
Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub 
warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do 
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każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.---------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki.------------- 
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------- 

 
ad 1------------------------------------------------------------------------------------------- 
Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Thaddeus 
Kuskowski.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ad 2------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego 
Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.----- 
Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.------------------------------ 
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż wobec braku innych 
kandydatów oraz wobec braku sprzeciwu Akcjonariuszy co do wyboru Pana 
Artura Wasilewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan Artur 
Wasilewski zostaje Przewodniczącym dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----  
 
ad 3 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisanie listy 
obecności Akcjonariuszy.------------------------------------------------------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności Akcjonariuszy  
i stwierdził że:------------------------------------------------------------------------------- 
- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 4021 
Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki 
w dniu 19 stycznia 2011 roku, to jest na dwadzieścia sześć dni przed terminem 
dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania 
informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych;-------------------------------------------------------------- 
- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 
13 (trzynastu) Akcjonariuszy, mających łącznie 715.375 (siedemset piętnaście 
tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji, dających 715.375 (siedemset 
piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi  
85,25 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału 
zakładowego Spółki.------------------------------------------------------------------------ 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze 
jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.---------------------------------------- 
 
ad 4------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku 
obrad.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA nr 1 --------------------------------------------------------------------------- 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:---------------------------- 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------- 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------- 
5. Wybór komisji skrutacyjnej.------------------------------------------------------- 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki.------------------------------------------------------------------------ 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia 

do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 
oraz zmiany statutu Spółki w szczególności w zakresie przyznania 
Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub 
warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do 
każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.---------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki.------------- 
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”------------------------------------------- 

 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało 
udział 715.375 (siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) 
głosów, stanowiących 85,25% (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia pięć 
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 
715.375 (siedmiuset piętnastoma tysiącami trzysta siedemdziesięcioma 
pięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów 
„wstrzymujących się”.---------------------------------------------------------------------- 
 
ad 5------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby Zgromadzenie odstąpiło od 
wyboru Komisji Skrutacyjnej, stosownie do § 10 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia. Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do odstąpienia od 
wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia 
zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:--------------- 
 
UCHWAŁA nr 2 --------------------------------------------------------------------------- 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach wyraża zgodę na odstąpienie od powołania Komisji 
Skrutacyjnej.”-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało 
udział 715.375 (siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) 
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głosów, stanowiących  85,25% (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia pięć 
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 
715.375 (siedmiuset piętnastoma tysiącami trzysta siedemdziesięcioma 
pięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów 
„wstrzymujących się”.---------------------------------------------------------------------- 
 
ad 6------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
o następującej treści:------------------------------------------------------------------------ 
 
UCHWAŁA nr 3 --------------------------------------------------------------------------- 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia, co następuje:------------------------------------------------------------------ 

§ 1 
1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (zwanych dalej „Akcjami”) 
poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł (dziesięciu złotych) na  
2 zł (dwa złote) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy 
Spółki z 839.104 (ośmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu czterech) akcji  
o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda do 4.195.520 (czterech 
milionów stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset dwudziestu) akcji  
o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.------------------------------------------ 
2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą 
jedną akcję o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) na 5 (pięć) akcji  
o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote). ------------------------------------------------- 
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału 
zakładowego Spółki.------------------------------------------------------------------------ 
4. W związku z podziałem akcji dokonuje się zmiany § 7 (paragrafu siódmego) 
ustępu 1 (pierwszego) Statutu poprzez nadanie mu następującej nowej treści:---- 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 zł (osiem milionów trzysta 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.195.520 
(cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja,  
w tym:---------------------------------------------------------------------------------------- 
a/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt) akcji serii A,--------------------------------------------------------------- 
b/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt) akcji serii B. -------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą 
wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian 
Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”------------ 
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Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało 
udział 715.375 (siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) 
głosów, stanowiących  85,25% (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia pięć 
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 
715.375 (siedmiuset piętnastoma tysiącami trzysta siedemdziesięcioma 
pięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów 
„wstrzymujących się”.---------------------------------------------------------------------- 
 
ad 7------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił poprawkę do § 1 (paragrafu 
pierwszego) uchwały z dnia 15 lutego 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach – 
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki,  
w zakresie zmiany Statutu w § 7a (paragrafie siódmym z literą „a”) w ustępach 
1 (pierwszym), 4 (czwartym) i 7 (siódmym), w następującym brzmieniu:--------- 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 430-431 i art. 444-447 
Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:------------------------------- 
 
Propozycja wprowadzenia zmiany do § 1 (paragrafu pierwszego) uchwały  
w zakresie zmiany Statutu w § 7a w ustępach 1, 4 i 7:-------------------------------- 
 
Ust. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek 
handlowych, przez okres trzech lat do dnia 15 lutego 2014 roku, do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.097.760 zł 
(dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) 
na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).------- 
 
Ust. 4. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez 
Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.---------------------- 
 
Ust. 7. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych  
z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego,  
w szczególności Zarząd jest umocowany do:------------------------------------------- 
(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub 
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również 
zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,-------------------------- 
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(ii) podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich 
rejestrację,------------------------------------------------------------------------------------ 
(iii) podejmowanie działań lub uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie  
i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”------- 
 
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionej poprawki.----------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
o następującej treści:------------------------------------------------------------------------ 
 
UCHWAŁA nr 4 --------------------------------------------------------------------------- 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach, działając na podstawie art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu 
spółek handlowych uchwala przyjąć poprawkę do § 1 (paragrafu pierwszego) 
uchwały z dnia 15 lutego 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach – w sprawie 
udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki,  
w zakresie zmiany Statutu w § 7a (paragrafie siódmym z literą „a”) w ustępach 
1 (pierwszym), 4 (czwartym) i 7 (siódmym), w następującym brzmieniu:--------- 
 
Ust. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek 
handlowych, przez okres trzech lat do dnia 15 lutego 2014 roku, do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.097.760 zł 
(dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) 
na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).------- 
 
Ust. 4. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez 
Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.---------------------- 
 
Ust. 7. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych  
z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego,  
w szczególności Zarząd jest umocowany do:------------------------------------------- 
(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub 
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również 
zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,-------------------------- 
(ii) podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich 
rejestrację,------------------------------------------------------------------------------------ 
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(iii) podejmowanie działań lub uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie  
i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało 
udział 715.175 (siedemset piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosów, 
stanowiących  85,23% (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia trzy setne 
procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 715.175 
(siedmiuset piętnastoma tysiącami stu siedemdziesięcioma pięcioma) głosami 
„za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących 
się”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
o następującej treści:------------------------------------------------------------------------ 
 
UCHWAŁA nr 5 --------------------------------------------------------------------------- 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach działając na podstawie art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu 
spółek handlowych postanawia, co następuje:------------------------------------------ 

§ 1 
Z uwzględnieniem podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 
2011 roku, udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania 
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez dodanie 
do Statutu § 7a (paragrafu siódmego z literą „a”), o następującej treści:------------ 

„§ 7a 
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek 
handlowych, przez okres trzech lat do dnia 15 lutego 2014 roku, do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.097.760 zł 
(dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) 
na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).------- 
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie 
jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach 
kwoty określonej w ustępie 1.-------------------------------------------------------------  
3. Zarząd  może wydać akcje w zamian  za wkłady pieniężne lub za wkłady 
niepieniężne.--------------------------------------------------------------------------------- 
4. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd 
ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.------------------------------- 
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji 
lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 6, w całości lub  
w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego  
w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.---------------------- 
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6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych 
imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub 
objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 
(warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym  
w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu,  
o którym mowa w ustępie 1.--------------------------------------------------------------- 
7. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych  
z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego,  
w szczególności Zarząd jest umocowany do:------------------------------------------- 
(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub 
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również 
zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,-------------------------- 
(ii) podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich 
rejestrację,------------------------------------------------------------------------------------ 
(iii) podejmowanie działań lub uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie  
i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”------- 

§ 2 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 
Kodeksu spółek handlowych niniejszym stwierdza, że umotywowanie dla 
zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi 
w szczególności:---------------------------------------------------------------------------- 
a. redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego 
Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,- 
b. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,-------- 
c. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji,-------------------------------- 
d. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego 
proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom, których partycypacja  
w Spółce będzie wspomagać wzrost jej wartości,-------------------------------------- 
e. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji  
w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie 
kształtowania się rynkowej ceny akcji, przy czym Zarząd będzie dążył do 
maksymalizacji ceny emisyjnej.---------------------------------------------------------- 
2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do 
pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych w całości lub  
w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału 
docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi 
Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.----------------------------------------------- 

§ 3 
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Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą 
wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian 
Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-------------- 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, z dnia 15 lutego 2011 
roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do 
podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz 
zmiany statutu Spółki:-------------------------------------------------------------------- 
 
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI „SUWARY” S.A. Z SIEDZIBĄ  
W PABIANICACH W PRZEDMIOCIE CELOWOŚCI UDZIELENIA 
ZARZĄDOWI UPOWAŻNIENIA DO WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU 
AKCJI LUB WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, W CAŁOŚCI LUB  
W CZĘŚCI, PRZEZ ZARZĄD ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ, 
EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, ORAZ 
UZASADNIAJĄCA SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ WW. AKCJI  
I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH--------------------------------------------- 
 
W ocenie Zarządu Spółki „SUWARY” S. A. z siedzibą w Pabianicach,  
w okresie do dnia 15 lutego 2014 roku może pojawić się potrzeba podniesienia 
wysokości kapitału zakładowego Spółki, co najmniej o kwotę równą 25% 
wysokości kapitału zakładowego Spółki na dzień 17 stycznia 2011 roku. 
Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego  
w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie 
procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto Zarząd deklaruje 
dążenie do maksymalizacji ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego. ---------------------------------------------------------------------- 
 
Uzasadnienie dla zmiany statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi 
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego stanowi w szczególności:--------------------------------------------------- 
a. redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego 
Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,- 
b. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,-------- 
c. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji,-------------------------------- 
d. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego 
proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom, których partycypacja  
w Spółce będzie wspomagać wzrost jej wartości,-------------------------------------- 
e. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji  
w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie 
kształtowania się rynkowej ceny akcji.-------------------------------------------------- 
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W ocenie Zarządu przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia 
akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa 
poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału 
docelowego leży w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie 
takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli 
zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki 
takiej transakcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość 
zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji lub emitowanych warrantów 
subskrypcyjnych do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla 
Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-------------------------------- 
 
Wysokość ceny emisyjnej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych  
w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, w tym Zarząd 
może postanowić, że warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. 
Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz 
warrantów subskrypcyjnych pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu 
widzenia interesów Spółki (w miarę możliwości jak najwyższą), a zarazem jest 
uzupełnieniem kompetencji Zarządu do (i) podwyższenia kapitału zakładowego  
w ramach kapitału docelowego oraz (ii) wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, 
prawa poboru przysługującego akcjonariuszom Spółki. Ustalenie ww. ceny 
emisyjnej przez Zarząd pozwoli na jej najlepsze dopasowanie do aktualnej 
sytuacji rynkowej.”------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało 
udział 715.375 (siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) 
głosów, stanowiących  85,25% (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia pięć 
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 
715.375 (siedmiuset piętnastoma tysiącami trzysta siedemdziesięcioma 
pięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów 
„wstrzymujących się”.---------------------------------------------------------------------- 
 
ad 8-------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
o następującej treści:------------------------------------------------------------------------ 
 
UCHWAŁA nr 6 -------------------------------------------------------------------------- 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą  
w Pabianicach na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------- 

§ 1 
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Do § 6 ([paragrafu szóstego) Statutu określającego przedmiot działalności 
Spółki dodaje się sześć nowych punktów:----------------------------------------------- 

„§ 6 
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,------------------------------------------------ 
33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,--------------- 
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 
holdingów finansowych,------------------------------------------------------------------- 
73.1 Reklama,------------------------------------------------------------------------------- 
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,------------------ 
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając 
działalność wspomagającą.---------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą 
wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian 
Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”------------ 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało 
udział 715.375 (siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) 
głosów, stanowiących  85,25% (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia pięć 
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 
715.375 (siedmiuset piętnastoma tysiącami trzysta siedemdziesięcioma 
pięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów 
„wstrzymujących się”.---------------------------------------------------------------------- 
 
ad 9------------------------------------------------------------------------------------------ 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 
Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------- 
  
Do protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy.--------------------- 
 
Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce bez ograniczenia.------------------------ 
 
Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.--------------------------------- 
 
KOSZTY NINIEJSZEGO AKTU WYNOSZ Ą:------------------------------------ 
- wynagrodzenie za czynności notarialne stosownie do rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564 z późn.zm.) 
z § 9 ust.1 pkt 2 kwotę 1.100 złotych, z § 17 ust.1 pkt 1 kwotę 200 złotych  
i z § 12 za cztery wypisy tego aktu kwotę 288 złotych, czyli łącznie (zł):------
----------------------------------------------------------------------------------1.588,00 
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- tytułem podatku VAT stosownie do art. 5 ust.1 pkt 1, art.19 ust.1 i art.41 
ust.1ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.Nr 54, poz.535) według stawki 23 % w kwocie (zł):--------------365,24 

                                                                                 ________________________ 
Łącznie pobrano:-----------------------------------------------------------------1.953,24 
słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery 
grosze.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.--------------------------------- 
 


