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OGŁOSZENIE ZARZĄDU HEFAL SERWIS S.A. O ZWOŁANIU  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 
ZGROMADZENIA SPÓŁKI  

 
Zarząd HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej „Spółka ”), działając na 
podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 kwietnia 2011 roku na godzin ę 
9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), które odbędzie się w Kancelarii 
Notarialnej Tadeusz Kałusowski w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 29.  
 
PORZĄDEK OBRAD:  
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego 
zdolności do podejmowania uchwał  
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu programu motywacyjnego dla wyŜszego kierownictwa Spółki na lata 2011 
– 2014 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5, § 10, § 12, § 14 i § 18 ust. 3 Statutu Spółki 
10. Zamknięcie obrad.  
 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY  
 
DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROM ADZENIU  
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 4061 KSH przypada na szesnaście dni przed datą 
NWZ, tj. w dniu 12 kwietnia 2011  r. (dalej „Dzień Rejestracji”).  
 
PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ  
Zarząd Spółki informuje, Ŝe prawo uczestnictwa w NWZ mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby 
będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.  
Na Ŝądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. śądanie wydania 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ naleŜy zgłosić podmiotowi prowadzącemu 
rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ do 
pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 kwietnia 2011 r .  
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu 
udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A.) i wyłoŜona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Marklowickiej 30A w Wodzisławiu 
Śląskim, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 
25,26,27 kwietnia 2011  roku.  
Akcjonariusz moŜe przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem 
kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz moŜe Ŝądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. śądanie takie powinno zostać 
sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 
reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki biuro@hefal.pl w formacie PDF lub 
innym powszechnie uŜywanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane 
faksem na nr 032 4560566. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w Ŝądania powinny zostać dołączone 
kopie dokumentów potwierdzających toŜsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu 
akcjonariusza, w tym:  
� w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu toŜsamości akcjonariusza; albo  
� w przypadku akcjonariusza innego niŜ osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub 

innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub  
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� w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana 
przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia 
dowodu osobistego, paszportu  

lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niŜ 
osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 
upowaŜnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości osoby fizycznej upowaŜnionej do 
reprezentowania pełnomocnika na NWZ.  
Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w 
formacie PDF lub w innym powszechnie uŜywanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez 
Spółkę.  
 
OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM 
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
 
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotycz ące ZWZ  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 
są uprawnieni do:  
1. Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (art. 401 § 1 KSH); Ŝądanie takie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed terminem 
NWZ, tj. do dnia 07 kwietnia 2011 r.; Ŝądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Ŝądanie moŜe zostać złoŜone za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres biuro@hefal.pl lub wysłane faksem na nr 032 4560566;  
2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres biuro@hefal.pl lub faksem na nr 032 4560566 projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
(art. 401 § 4 KSH).  
W celu wykonania powyŜszych Ŝądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do Ŝądania 
kopie dokumentów potwierdzających toŜsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w 
tym:  
� zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, 
Ŝe jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, Ŝe reprezentuje on co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,  

� w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu toŜsamości akcjonariusza; albo  

� w przypadku akcjonariusza innego niŜ osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upowaŜnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub  

� w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana 
przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości pełnomocnika lub w 
przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upowaŜnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 
pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu toŜsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upowaŜnionych do 
reprezentowania pełnomocnika na NWZ.  

Pisma zawierające w/w Ŝądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz 
wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą 
elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie uŜywanym 
formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.  
3. KaŜdy z akcjonariuszy Spółki moŜe podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).  
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MoŜliwo ść wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  
Statut Spółki nie dopuszcza moŜliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, jak równieŜ nie przewiduje moŜliwości wypowiadania się w trakcie NWZ ani wykonywania 
głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą 
korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
 
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno 
być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu.  
Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:  
� Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do 

Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@hefal.pl (w formie PDF lub innym formacie 
moŜliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, 
podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią 
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego toŜsamość 
akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaŜnienie osoby fizycznej do reprezentowania 
akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do 
Spółki w formie PDF lub innym formacie moŜliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o 
udzieleniu pełnomocnictwa powinna równieŜ zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z 
których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym 
prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania słuŜące identyfikacji 
akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 
elektronicznej. Weryfikacja ta polegać moŜe w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie 
elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu 
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, Ŝe w takim 
przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie 
jako brak moŜliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy 
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed 
podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis 
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a takŜe dokument pozwalający na ustalenie 
toŜsamości pełnomocnika, określony tak jak powyŜej dla ustalenia toŜsamości akcjonariusza.  

� Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba Ŝe co 
innego wynika z treści pełnomocnictwa.  

� Pełnomocnik moŜe udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to z treści pełnomocnictwa.  
� Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji 

kaŜdego akcjonariusza.  
� Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych 

moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaŜdym z 
rachunków.  

� Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu 
przez innego przedstawiciela akcjonariusza.  

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie 
prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.hefalserwis.pl. 
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. 
Dodatkowo Spółka informuje, iŜ w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z 
instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu 
zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyŜszym, Spółka informuje, iŜ 
instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.  
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MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA  
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał NWZ są 
udostępnione na stronie internetowej Spółki www.hefalserwis.pl oraz zostały przekazane do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieŜącego.  
 
PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI  
- do pkt. 7 proponowanego porz ądku obrad:  
 
Proponowana tre ść dodanego §6a Statutu Spółki:  

1. Zarząd upowaŜniony jest do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 
43.420,80 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) 
poprzez emisję do 434.208 (słownie: czterysta trzydzieści cztery dwieście osiem) nowych akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda akcja w drodze 
jednego lub kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyŜej (kapitał 
docelowy).  

2. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
wygasa z dniem 31 marca 2014 r.  

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd upowaŜniony jest do: 

a) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji warrantów subskrypcyjnych i akcji 
emitowanych w ramach kapitału docelowego;  

b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w 
sprawie dematerializacji wyemitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;  

c) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w 
sprawie emisji akcji i ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych akcji do obrotu w ramach 
Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

4. Zarząd upowaŜniony jest do przeprowadzenia jednej lub wielu emisji nieodpłatnych imiennych 
warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do zapisu na akcje emitowane w 
ramach kapitału docelowego, przy czym termin wykonania prawa zapisu na akcje nie moŜe 
upływać później niŜ w dniu 31 marca 2014 r.  

5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie równa wartości 
nominalnej emitowanych akcji. 

6.  Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy w całości 
prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w 
stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie ust. 4 powyŜej.”  

 
 
Dotychczasowa tre ść § 5 Statutu Spółki:  
 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) Produkcja wyrobów formowanych na zimno PKD 24.33.Z, 
2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z, 
3) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z, 
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4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
PKD 35.30.Z, 

5) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 
41.20.Z, 

6) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z, 
7) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z, 
8) Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 

47.99.Z, 
9) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) 
10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z, 
11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych PKD 66.19.Z, 
12) Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, 
13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi PKD 68.20.Z, 
14) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z 
15) Stosunki międzyludzkie (public relations) PKD 70.21.Z, 
16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, 
17) Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z, 
18) Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z, 
19) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B, 
20) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z, 
21) Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A, 
22) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B, 
23) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 

73.12.C, 
24) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D, 
25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 

74.90.Z, 
26) Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 

77.12.Z, 
27) WypoŜyczania i dzierŜawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z, 
28) Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z, 
29) Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane PKD 77.39.Z, 
30) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z, 
31) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z, 
32) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z, 
33) Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z, 
34) Działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z, 
35) Działalność obiektów słuŜących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z, 
36) Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z, 
37) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z, 
38) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z, 
39) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z 
 

Proponowana tre ść § 5 Statutu Spółki:  
 
a) dodanie § 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) Produkcja wyrobów formowanych na zimno PKD 24.33.Z, 
2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z, 

3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD 27.11.Z,  
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4) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej PKD 27.12.Z,  
5) Produkcja baterii i akumulatorów PKD 27.20.Z,  
6) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli PKD 27.32.Z,  
7) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z, 
8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z, 
9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z, 

10) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z, 
11) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,   
12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD  33.13.Z,  
13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,  
14) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1,  

15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
PKD 35.30.Z, 

16) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 
41.20.Z, 

17) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.2,  
18) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 

PKD 43.2,  

19) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z, 
20) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z, 

21) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i 
samolotów PKD 46.14.Z,  

22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych określonych towarów PKD 
46.18.Z,  

23) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego rodzaju PKD 46.19.Z,  
24) SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z,  
25) SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 

47.78.Z,”    
26) SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,  

27) Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 
47.99.Z, 

28) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) 
29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z, 
30) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych PKD 66.19.Z, 
31) Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, 
32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi PKD 68.20.Z, 
33) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z 
34) Stosunki międzyludzkie (public relations) PKD 70.21.Z, 
35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, 
36) Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z, 
37) Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z, 
38) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B, 

39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
PKD 72.19.Z. 

40) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z, 
41) Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A, 
42) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B, 
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43) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 
73.12.C, 

44) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D, 
45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 

74.90.Z, 
46) Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z, 
47) WypoŜyczania i dzierŜawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z, 
48) Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z, 
49) Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane PKD 77.39.Z, 
50) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z, 
51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z, 
52) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z, 
53) Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z, 
54) Działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z, 
55) Działalność obiektów słuŜących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z, 
56) Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z, 
57) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z, 
58) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z, 
59) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z, 
 

b) dodanie § 5 ust. 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:  

2. Jeśli podjęcie lub wykonywanie określonej działalności gospodarczej ustawy uzaleŜniają od 
obowiązki uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie i będzie prowadzić działalność w tym 
zakresie dopiero po uzyskaniu właściwej koncesji lub zezwolenia. 

 

Dotychczasowa tre ść § 10 Statutu Spółki:  
 
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. 
2. Rada Nadzorcza ustala kaŜdorazowo liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje członków 

Zarządu, za wyjątkiem członków Zarządu pierwszej kadencji, wymienionych w uchwale 
przekształceniu Spółki „HEFAL-SERWIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w spółkę 
akcyjną. 

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.  
4. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy. 
5. Rada Nadzorcza moŜe odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji 

Zarządu. 
6. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką , Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza 
 

Proponowana tre ść § 10 Statutu Spółki:  
 
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. 
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. 
3. Rada Nadzorcza ustala liczbę oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu. 
4. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej 
inicjatywy. 
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Dotychczasowa tre ść § 12 Statutu Spółki: 
  
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeŜone ustawą lub niniejszym Statutem 

do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej naleŜą do zakresu działania 
Zarządu. 

2. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. 

3. Sprawozdania wymienione w ust.2, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, Zarząd 
przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią badania. 

4. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwał Zarządu. 
 

Proponowana tre ść § 12 Statutu Spółki:  
 
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeŜone ustawą lub niniejszym 

Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej naleŜą do zakresu 
działania Zarządu.  

2.   Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwał Zarządu.”  

 
Dotychczasowa tre ść § 14 Statutu Spółki: 
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, a od chwili dopuszczenia akcji Spółki do  obrotu na 

rynku regulowanym z co najmniej 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz 
członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata.  
 
Proponowana tre ść § 14 Statutu Spółki:  
 
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiejkolwiek przyczyny, innej niŜ 
odwołanie przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze 
jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady 
Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego 
(desygnowanego) w powyŜszy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliŜsze 
Walne Zgromadzenie. 

Dotychczasowa tre ść § 18 ust. 3 Statutu Spółki: 
 
3.  Rada Nadzorcza jest upowaŜniona do uchwalenia swojego regulaminu. W przypadku gdy akcje Spółki 
choćby jednej emisji zostały dopuszczone do  obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej 
po uchwaleniu zostanie udostępniony do publicznej 
 
 
Proponowana tre ść § 18 ust.3 Statutu Spółki: 
 
3. Rada Nadzorcza jest upowaŜniona do uchwalenia swojego regulaminu. W przypadku 

uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej regulamin Rady Nadzorczej po jego 
uchwaleniu  zostanie podany do publicznej wiadomości. 
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Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  HEFAL SERWIS S.A. 

zwołanego na 28.04.2011 roku  
 

Uchwała nr 1  
z dnia 28 kwietnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Hefal Serwis Spółka Akcyjna  

w  sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§1  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia Panią/Pana ………………………..  

§2  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Uchwała nr 2  
z dnia 28 kwietnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§1  
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 
stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał  
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu programu motywacyjnego dla wyŜszego kierownictwa 
Spółki na lata 2011 – 2014 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki 
upowaŜnienia do podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych dla realizacji „Programu motywacyjnego na lata 
2011 – 2014” z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5, § 10, § 12, § 14 i § 18 ust. 3 Statutu Spółki 
10. Zamknięcie obrad.  
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Uchwała Numer 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 28.04.2011 roku  

 
w sprawie:  przyjęcia programu motywacyjnego dla wyŜszego kierownictwa Spółki na 

lata 2011 – 2014  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim, działając w oparciu o rekomendację Rady Nadzorczej wyraŜoną w 
uchwale z dnia 01.04.2011 roku, postanawia, co następuje:  
 

§ 1 

1. Przyjmuje się niniejszym „Program motywacyjny dla wyŜszego kierownictwa Spółki 
na lata 2011 – 2014” (dalej: „program motywacyjny” lub „program”), który 
obejmować będzie osoby naleŜące do kluczowej kadry menedŜerskiej, w 
szczególności członków Zarządu Spółki.  

2. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest stworzenie odpowiednich 
bodźców motywujących do wykazywania aktywności i inicjatywy dla powiększenia 
przychodów Spółki oraz uzyskania satysfakcjonującego akcjonariuszy wyniku 
finansowego (budowania wartości Spółki).  

3. Uczestnicy programu, w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej 
uchwale i regulaminie programu, otrzymają nieodpłatnie imienne warranty 
subskrypcyjne uprawniające do zapisu na akcje Spółki (emitowane w ramach 
kapitału docelowego), które będą oferowane po cenie nominalnej.  Liczba warrantów 
przyznanych poszczególnym osobom wynikać będzie z celów niniejszego programu 
oraz wpływu tych osób na budowanie wartości Spółki.  

4. Program motywacyjny dotyczyć będzie lat obrotowych 2011 – 2014, przy czym 
weryfikacja spełnienia warunków programu oraz ewentualne przyznanie i realizacja 
praw z warrantów subskrypcyjnych nastąpi odpowiednio w 2012, 2013, 2014 i 2015 
roku.  

5. Po upływie pierwszych dwóch lat obrotowych trwania programu motywacyjnego 
Walne Zgromadzenie zweryfikuje przebieg programu oraz w przypadku podjęcia 
decyzji o jego kontynuacji, udzieli, zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, na kolejny okres upowaŜnienia do podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału docelowego dla realizacji uprawnień uczestników 
programu. 

6. W ramach realizacji programu Spółka wyemituje łącznie nie więcej niŜ  434.208 
(słownie: czterysta trzydzieści cztery dwieście osiem) imiennych warrantów 
subskrypcyjnych, wg następujących zasad: 
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a) warranty będą przyznawane nieodpłatnie (brak ceny emisyjnej), a kaŜdy warrant 
będzie uprawniał jego posiadacza do złoŜenia zapisu na jedną akcję Spółki;  

b) w okresie trwania programu wyemitowane zostaną dwie transze warrantów 
subskrypcyjnych obejmujące po 217.104 (dwieście siedemnaście sto cztery) 
warrantów subskrypcyjnych kaŜda transza;  

c) w przypadku niezrealizowania warunków przyznania warrantów subskrypcyjnych 
określonej transzy w danym roku obrotowym trwania programu, pula warrantów 
przeznaczona do przyznania w ramach tej transzy przejdzie do przyznania na 
następny rok obrotowy trwania programu motywacyjnego, tj. nastąpi 
przesunięcie danej transzy na kolejne lata; 

d) przyznanie warrantów za dany rok obrotowy w ramach pierwszej transzy 
warunkuje moŜliwość przyznania warrantów w ramach drugiej transzy za jedno 
z kolejnych lat obrotowych, w odniesieniu do którego najwcześniej spełnione 
zostały warunki przyznania drugiej transzy warrantów.  

7. Program motywacyjny ulega zakończeniu przed upływem wskazanego okresu 
trwania programu, jeśli wcześniej została przeprowadzona emisja warrantów 
subskrypcyjnych w ramach obydwu transz przewidzianych programem, uczestnicy 
programu objęli akcje Spółki w wykonaniu praw z przyznanych warrantów oraz 
zostały zrealizowane inne działania dotyczące objętych akcji Spółki, wskazane w 
niniejszej uchwale i regulaminie programu. 

8. Przyznanie uczestnikom programu motywacyjnego w/w warrantów subskrypcyjnych 
w ramach transz przewidzianych programem uzaleŜnione będzie od spełnienia 
warunków ogólnych dotyczących osiągnięcia przez Spółkę określonego poziomu 
wyniku finansowego, tj.: 

a) w odniesieniu do pierwszej (I) transzy warrantów subskrypcyjnych – warunkiem 
przyznania uczestnikom programu motywacyjnego  warrantów subskrypcyjnych 
będzie uzyskanie przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku ze sprzedaŜy 
(netto) w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych);  

b) w odniesieniu do drugiej (II) transzy warrantów subskrypcyjnych (po spełnieniu 
warunku przyjętego powyŜej dla I transzy) – warunkiem przyznania uczestnikom 
programu motywacyjnego  warrantów subskrypcyjnych będzie uzyskanie przez 
Spółkę w kolejnym roku obrotowym zysku ze sprzedaŜy (netto) nie mniejszego 
niŜ suma zysku ze sprzedaŜy (netto) w trzech najlepszych kwartałach tego roku 
obrotowego, w którym spełniony został warunek przyjęty dla pierwszej (I) 
transzy, powiększonego o współczynnik 1,3.  

9. Dla niektórych lub wszystkich uczestników programu motywacyjnego mogą zostać 
wyznaczone dodatkowe warunki szczególne odnoszące się do zakresu ich 
indywidualnych kompetencji i powierzonych zadań.   

10. Weryfikacja spełnienia powyŜszych warunków ogólnych i szczególnych zostanie 
dokonana przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.  
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11. Przyznane uczestnikom programu motywacyjnego warranty subskrypcyjne będą 
niezbywalne. Akcje Spółki objęte w wyniku realizacji praw z przyznanych warrantów 
subskrypcyjnych zostaną wyłączone z obrotu (na okres co najmniej jednego roku od 
dnia ich objęcia) na mocy umów typu lock-up zawartych z uczestnikami programu.  

12. Akcje Spółki objęte przez uczestników programu zostaną poddane dematerializacji 
oraz wprowadzone do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu 
NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.  

 
§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim upowaŜnia niniejszym Radę Nadzorczą do: 

a) wskazania uczestników programu motywacyjnego;  

b) określenia szczegółowych warunków przyznania oraz potencjalnej liczby 
warrantów subskrypcyjnych, które mogą zostać przyznane danemu 
uczestnikowi programu w okresie realizacji programu;  

c) określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów dla weryfikacji spełnienia 
warunków przyznania warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy w 
odniesieniu do poszczególnych uczestników programu;  

d) określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów realizacji uprawnień z 
przyznanych warrantów subskrypcyjnych;  

e) opracowania i przyjęcia szczegółowego regulaminu programu;  

f) opracowania, w oparciu o powyŜsze ustalenia, wzoru umowy uczestnictwa w 
programie z klauzulami lock-up (lub dodatkowych umów lock-up);  

g) zawarcia umów uczestnictwa z klauzulami lock-up (lub dodatkowych umów lock-
up) z uczestnikami programu będącymi członkami Zarządu Spółki;  

h) wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego wykonania niniejszej 
uchwały.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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Uchwała Numer 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 28.04.2011 roku 
 
w sprawie:  zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upowaŜnienia do 

podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz 
emisji warrantów subskrypcyjnych dla realizacji „Programu motywacyjnego 
na lata 2011 – 2014” z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444, 446, 447 i 453 
Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:  
 

§ 1 

W związku z przyjęciem „Programu motywacyjnego na lata 2011 – 2014” oraz w celu 
zapewnienia jego realizacji, dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez 
dodanie § 6a o następującym brzmieniu: 

 
„§ 6a 

7. Zarząd upowaŜniony jest do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
wynoszącą do 43.420,80 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta 
dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję do 434.208 (słownie: 
czterysta trzydzieści cztery dwieście osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela 
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda akcja w drodze 
jednego lub kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego w granicach określonych 
powyŜej (kapitał docelowy).  

8. UpowaŜnienie Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego wygasa z dniem 31 marca 2014 r.  

9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd 
upowaŜniony jest do: 

a) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji warrantów subskrypcyjnych i 
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;  

b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i 
organizacyjnych w sprawie dematerializacji wyemitowanych akcji oraz zawierania 
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;  

c) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i 
organizacyjnych w sprawie emisji akcji i ubiegania się o wprowadzenie 
wyemitowanych akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu 
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NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

10. Zarząd upowaŜniony jest do przeprowadzenia jednej lub wielu emisji 
nieodpłatnych imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich 
posiadaczy do zapisu na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, przy 
czym termin wykonania prawa zapisu na akcje nie moŜe upływać później niŜ w 
dniu 31 marca 2014 r.  

11. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie równa 
wartości nominalnej emitowanych akcji. 

12.  Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd pozbawi dotychczasowych 
akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w 
ramach kapitału docelowego oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych 
emitowanych na podstawie ust. 4 powyŜej.”  

 
§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia 
Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 
uwzględniającego treść niniejszej uchwały.  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany 
Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.  
 

MOTYWY PODJĘCIA UCHWAŁY 

Zapewnienie Zarządowi Spółki moŜliwości podwyŜszenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego jest niezbędnym warunkiem realizacji uprawnień 
uczestników przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
programu motywacyjnego dla wyŜszego kierownictwa Spółki, tj. umoŜliwienia 
uczestnikom programu motywacyjnego objęcia warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do dokonania zapisu na akcje Spółki, a następnie przeprowadzenia 
ewentualnej emisji akcji skierowanej do posiadaczy przyznanych warrantów.  
 
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH 
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ 
AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO 
 
I. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: 

Proponowana zmiana Statutu Spółki upowaŜniająca Zarząd do podwyŜszenia 
kapitału zakładowego o kwotę nie wyŜszą niŜ 43.420,80 zł (słownie: czterdzieści trzy 
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tysiące czterysta dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję do 434.208 
(słownie: czterysta trzydzieści cztery dwieście osiem) nowych akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda akcja w drodze 
jednego lub kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest 
niezbędnym warunkiem realizacji programu rekomendowanego przez Radę Nadzorczą 
Spółki, którego celem jest stworzenie dla wyŜszego kierownictwa Spółki odpowiednich 
bodźców motywujących do wykazywania aktywności i inicjatywy dla powiększenia 
przychodów Spółki oraz uzyskania satysfakcjonującego akcjonariuszy wyniku 
finansowego (budowania wartości Spółki).  

Osoby naleŜące do wyŜszego kierownictwa Spółki otrzymując swojego rodzaju 
promesę objęcia akcji Spółki uzyskują wewnętrzną, autonomiczną motywację do 
wzmoŜenia działań w interesie Spółki, a zarazem do  trafniejszej kontroli 
podejmowanego ryzyka gospodarczego. Interes osób naleŜących do wyŜszego 
kierownictwa Spółki pozostaje w ten sposób bezpośrednio powiązany z interesem 
Spółki. 

 Liczba akcji na okaziciela, które potencjalnie mogą zostać zaoferowane w 
ramach przyjętego programu motywacyjnego pozostaje we właściwej proporcji do 
łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę (ok. 8 % ogólnej liczby dotychczas 
wyemitowanych akcji). NaleŜy takŜe zauwaŜyć, iŜ przewiduje się związanie uczestników 
programu motywacyjnego umowami typu lock-up (klauzule lock-up), na mocy których 
osoby obejmujące akcje zostaną zobowiązane do niepodejmowania w okresie co 
najmniej następnych dwunastu miesięcy Ŝadnych czynności mających na celu ich 
zbycie.  

W związku z powyŜszym, upowaŜnienie Zarządu do pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej) w całości prawa 
poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego (oraz w 
stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje emitowane 
w ramach kapitału docelowego) jest formalną koniecznością, wynikającą z 
obowiązujących przepisów prawa, niezbędną dla umoŜliwienia przeprowadzenie 
przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy programu 
motywacyjnego dla wyŜszego kierownictwa Spółki. 
 

II. Cena emisyjna: 

 Proponowana cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 
ma charakter preferencyjny w stosunku do średniej ceny rynkowej akcji Spółki w 
ostatnim okresie. Preferencyjna cena emisyjna akcji ma na celu zapewnienie 
pozytywnej motywacji oraz naleŜytego wynagrodzenia uczestników programu 
motywacyjnego, przy czym naleŜy mieć na względzie, iŜ uczestnicy programu 
motywacyjnego uzyskają uprawnienie do objęcia akcji Spółki jedynie w przypadku 
stwierdzenia pozytywnych wyników podejmowanych przez nich wysiłków, w 
szczególności realizacji postawionych warunków ogólnych i szczegółowych przyjętych w 
ramach programu. Proponowana cena emisyjna oznacza równieŜ moŜliwość otrzymania 
wynagrodzenia za lojalność wobec Spółki (związanie ze Spółką), gdyŜ chwila nabycia 



 

 16 

akcji oraz początek okresu, w którym moŜliwie staje się dysponowanie nimi, zostały 
odsunięte w czasie.  
 
 

Uchwała Numer 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 28.04.2011 roku 
 
w sprawie:  powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 
Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:  

§ 1 

Powołuje się niniejszym członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie 
(PESEL:…………………………….).  

§ 2 

Na podstawie § 14 Statutu Spółki w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego niniejszą uchwałą wygaśnie 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej 
powołanych na nową kadencję na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie powołania Członków Rady 
Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji, z zastrzeŜeniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych do § 14 ust. 2 Statutu Spółki.  

§ 3 

Zasady wynagradzania członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej 
uchwały określa uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 
lipca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
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Uchwała Numer 6  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 28.04.2011 roku 

 
w sprawie:  zmiany § 5,  § 10,  § 12,  § 14 i § 18 ust. 3 Statutu Spółki  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
postanawia, co następuje:  
 

§ 1 

1. Dokonuje się niniejszym zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez: 

a) oznaczenie dotychczasowej treści § 5 (z uwzględnieniem punktów dodanych w lit. 
b poniŜej) jako ustępu 1 w ramach paragrafu 5 Statutu Spółki oraz zmianę 
numeracji i uporządkowanie w ramach § 5 ust. 1 Statutu Spółki punktów 
przedmiotu działalności (z uwzględnieniem punktów dodanych w lit. b poniŜej) w 
taki sposób, aby były one kolejno numerowane wg narastających liczb kodów 
PKD;  

b) dodanie w ramach § 5 ust. 1 Statutu Spółki poniŜszych punktów określających 
przedmiot działalności Spółki wg PKD: 

� „Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD 27.11.Z,  
� Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej PKD 

27.12.Z,  
� Produkcja baterii i akumulatorów PKD 27.20.Z,  
� Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 

PKD 27.32.Z,  
� Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z, 
� Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z, 
� Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 

32.99.Z, 
� Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,   

� Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD  
33.13.Z,  

� Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,  
� Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 

35.1,  
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� Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych PKD 42.2,  

� Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i 
pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.2,  

� Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń 
przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z,  

� Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych 
określonych towarów PKD 46.18.Z,  

� Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego rodzaju 
PKD 46.19.Z,  

� SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z,  
� SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z,”    
� SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub 

Internet PKD 47.91.Z,  
� Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z.” 

c) dodanie § 5 ust. 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:  

„2. Jeśli podjęcie lub wykonywanie określonej działalności gospodarczej ustawy 
uzaleŜniają od obowiązki uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie i 
będzie prowadzić działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu właściwej 
koncesji lub zezwolenia.” 

2. Dokonuje się niniejszym zmiany § 10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia:  

„§ 10 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. 

2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. 

5. Rada Nadzorcza ustala liczbę oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu. 

6. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu lub z 
własnej inicjatywy.”  

3. Dokonuje się niniejszym zmiany § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia:  
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„§ 12 

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeŜone 
ustawą lub niniejszym Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej naleŜą do zakresu działania Zarządu.  

2. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwał Zarządu.”  

4. Dokonuje się niniejszym zmiany § 14 Statutu Spółki poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia:  

„§ 14 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiejkolwiek 
przyczyny, innej niŜ odwołanie przez Walne Zgromadzenie, pozostali 
członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do 
tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady 
Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej 
dokooptowanego (desygnowanego) w powyŜszy sposób wygasa w przypadku 
jego niepotwierdzenia przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie.”  

5. Dokonuje się niniejszym zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia:  

„3. Rada Nadzorcza jest upowaŜniona do uchwalenia swojego regulaminu. W 
przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej regulamin Rady 
Nadzorczej po jego uchwaleniu  zostanie podany do publicznej wiadomości.”  

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia 
Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 
uwzględniającego treść niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmian 
Statutu dokonanych na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. 



 

 20 

2. Zmiany Statutu Spółki dotyczące usunięcia dotychczasowych postanowień 
przewidujących kadencję wspólną członków Zarządu i Rady Nadzorczej odnoszą 
skutek w stosunku do kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 
pełniących funkcje w chwili rejestracji w/w zmian Statutu Spółki zgodnie z ust. 1 
powyŜej (uchylenie stosownych reguł dotyczących wspólnej kadencji).  

 


