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Uchwała nr 1 

 z  dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Sagana. -  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

 

Uchwała nr 2  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pragma Faktoring S.A. przyjmuje 

następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------  

1) Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------  

2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------  

3) Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------  
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4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r, 

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010r, 

sprawozdania finansowego Spółki za 2010r, sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej za 2010r oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.  

5) Podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i sprawozdania finansowego Spółki za 2010r, -----------------------------------  

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010r, --------------------  

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 

z wykonania przez nich obowiązków w 2010r, ----------------------------------  

d) podziału zysku wypracowanego w 2010r, ----------------------------------------  

6) Podjęcie uchwał związanych z przyjęciem przez Spółkę Programu Emisji 

Obligacji, tj. w szczególności zatwierdzenia Programu Emisji Obligacji, 

dematerializacji obligacji, wprowadzenia obligacji na rynek regulowany, 

udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania czynności związanych 

z realizacją Programu Emisji Obligacji. -----------------------------------------------------  

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji 

własnych Spółki w celu ich umorzenia.----------------------------------------------------- 

8) Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
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Uchwała nr 3 

 z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Spółki Pragma Faktoring  S.A. w Katowicach za rok 2010. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 

grudnia 2010 r., w skład którego wchodzą: ---------------------------------------------------------  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------  

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów 

i pasywów zamyka się sumą 57 544 tys. zł., ----------------------------------------------  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., 

wykazujący zysk netto w wysokości 383 tys. zł., -----------------------------------------  

4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 

386 tys. zł., -----------------------------------------------------------------------------------------  

5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 

31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 3 057 

tys. zł., -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
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Uchwała nr 4 

 z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

grupy kapitałowej za rok 2010. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę 

Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 

stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., w skład którego wchodzą: ----------------------------  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------  

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów 

i pasywów zamyka się sumą 57 283 tys. zł., ----------------------------------------------  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., 

wykazujący zysk netto w wysokości 61 tys. zł., ------------------------------------------  

4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 

31.12.2010r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 

273 tys. zł., -----------------------------------------------------------------------------------------  

5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 

31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 3 379 

tys. zł., -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
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Uchwała nr 5  

z  dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu  

z działalno ści Spółki Pragma Faktoring  S.A. w Katowicach za rok 2010. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. ----------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 6  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku 

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu  

z działalno ści grupy kapitałowej za rok 2010. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 
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zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010. -------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 7  

z  dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu – Panu Krzysztofowi 

Bukowskiemu 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdaniem finansowym 

Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., oceną działalności Spółki 

oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela 

absolutorium Panu Krzysztofowi Bukowskiemu  z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. -------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
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Uchwała nr 8  

z  dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu – Panu Dariuszowi 

Piaseckiemu 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdaniem finansowym 

Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., oceną działalności Spółki 

oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela 

absolutorium Panu Dariuszowi Piaseckiemu  z wykonania przez niego obowiązków 

w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. --------------------------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 9  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu – Panu Grzegorzowi Ma ślance 
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§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdaniem finansowym 

Spółki za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., oceną działalności Spółki 

oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela 

absolutorium Panu Grzegorzowi Ma ślance  z wykonania przez niego obowiązków 

w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 października 2010r. -------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

Uchwała nr 10  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Na dzorczej - Panu Józefowi Kolonko 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

udziela absolutorium Panu Józefowi Kolonko  z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. ---------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
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Uchwała nr 11 

 z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku (26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Na dzorczej - Panu Michałowi 

Nawrotowi 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

udziela absolutorium Panu Michałowi Nawrotowi  z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 

2010r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 12  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku (26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Na dzorczej 

- Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

udziela absolutorium Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi  z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 

2010r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

 

Uchwała nr 13 

 z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Na dzorczej - Panu Andrzejowi 

Kowalczykowi 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczykowi  z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 13 

października 2010r. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 



11 
 

 

Uchwała nr 14 

 z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Na dzorczej 

- Panu Piotrowi Pietrzykowi 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzykowi  z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 

2010r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 15  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Na dzorczej 

- Panu Grzegorzowi Ma ślance 

 

 

 



12 
 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ma ślance  z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 października 2010r. do 31 

grudnia 2010r. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu tajnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 

 

 

 

 

Uchwała nr 16  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku 

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie podziału zysku za rok 2010 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 

1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami 

oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą przeznacza zysk netto osiągnięty 

przez Spółkę w roku 2010 w wysokości 383 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy 

tysiące złotych) w całości na kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  
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W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 17  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku  

(26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawach zwi ązanych z przyj ęciem Programu Emisji Obligacji  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.  

o obligacjach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pragma Faktoring S.A. 

z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia  co następuje: -------------------------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Program Emisji Obligacji przyjęty 

na mocy uchwały numer 1 Zarządu Spółki z dnia 11 kwietnia 2011 r., 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w ramach którego Spółka może 

wyemitować w jednej lub kilku seriach obligacje o łącznej wartości nominalnej 

nie przekraczającej 100.000.000 (sto milionów) złotych. --------------------------------  

2. Wszystkie Obligacje wszystkich serii emitowane w ramach Programu Emisji 

Obligacji będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu. -------------  

3. Wszystkie Obligacje wszystkich serii emitowane w ramach Programu Emisji 

Obligacji mogą zostać dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku obligacji 

Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. Zarząd Spółki jest upoważniony do samodzielnego podjęcia decyzji 

o wprowadzeniu obligacji danej serii do obrotu na rynku Catalyst oraz do 

wyboru czy obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym 

czy w alternatywnym systemie obrotu. -------------------------------------------------------  

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do: ---------------------------------------------------------------  

a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy 

lub umów o rejestrację, o których mowa w art. 5 ustawy o obrocie 
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instrumentami finansowymi, dotyczących obligacji każdej z serii 

emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji; -----------------------------  

b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych 

z dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji każdej z serii emitowanych 

w ramach Programu Emisji Obligacji, do obrotu na rynku regulowanym 

lub w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonych przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

 
W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 

 

Uchwała nr 18  

z dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysi ące jedenastego roku (26-04-2011 r.)  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring  Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach 

w sprawie upowa żnienia Zarz ądu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich um orzenia 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 

10 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma 

Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej -„Spółka”) postanawia, co następuje: --  

1. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 9 z dnia 14 

października 2010r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa 

Finansowa PREMIUM S.A. Akcje własne Spółki nabyte na podstawie uchwały 

z dnia 14 października 2010r. pozostają nabyte w oparciu o ważną i skuteczną 

uchwałę walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji emitowanych przez Spółkę 

(„Akcje Własne”), na następujących zasadach: ----------------------------------------------  

a) Spółka może nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia; --------------------  
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b) Spółka może nabyć Akcje Własne, w ilości nie przekraczającej w żadnym 

momencie 36,25 % (trzydzieści sześć procent i dwadzieścia pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.462.000 sztuk akcji; --------------  

c) Cena nabycia każdej jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 1 

(jeden) grosz i wyższa niż 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych w przypadku 

akcji imiennych oraz 18,00 (osiemnaście) złotych w przypadku akcji na 

okaziciela; -------------------------------------------------------------------------------------  

d) Łączna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych nabytych na podstawie 

niniejszej uchwały nie może być wyższa niż 23.032.732 (dwadzieścia trzy 

miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) złote; -------------  

e) Spółka może nabywać wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte; --------------  

f) Określone niniejszą Uchwałą upoważnienie do nabywania Akcji Własnych 

udzielone jest na okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy od dnia 

podjęcia niniejszej Uchwały; --------------------------------------------------------------  

g) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę tak na rynku 

regulowanym jaki i poza rynkiem regulowanym z uwzględnieniem zasad 

ustalonych w odpowiednich przepisach; ----------------------------------------------  

h) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę także w drodze 

ogłoszonego wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki; --------  

i) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji 

i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych 

z nabywaniem Akcji Własnych, w tym do ustalenia szczegółowych 

warunków nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania na zapisywanie 

się na sprzedaż akcji Spółki, jak i na rynku regulowanym. -----------------------  

3. Umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie 

powyższego upoważnienia nastąpi odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia 

określającą warunki tego umorzenia. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 2 741 324 ważnych głosów z 2 038 000 akcji,  
stanowiących 58,23 % udziału w kapitale zakładowym,  
za podjęciem uchwały oddano 2 741 324  głosów,  
przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
wstrzymało się 0 głosów. 
 


