
UCHWAŁA Nr __ 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 
z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 
 
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

 1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej 
jednej akcji z kwoty 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) do kwoty 0,41 zł 
(słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) z jednoczesnym zwiększeniem liczby 
akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki, z 10.892.120 (słownie: dziesięć 
milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia) do 54.460.600 
(słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset). 

 2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą jedną 
akcję o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) na 5 (słownie: 
pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden 
groszy). 

 3. Podziału (splitu) akcji dokonuje się bez zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki. 

 4. Walne Zgromadzenie postanawia, iż podziałowi (splitowi) podlegają również akcje 
serii F, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na 
podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 
maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, 
zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. 

 5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności niezbędnych 
do uwzględnienia akcji serii F, o których mowa w ust. 4 powyżej, w podziale (splicie) 
akcji. 

 6. W związku z podziałem (splitem) akcji dokonuje się następujących zmian w Statucie 
Spółki: 

 
 a) art. 9 ust. 1 nadaje się następujące nowe brzmienie: 

 
„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.328.846,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta 
dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 54.460.600 
(pięćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji o wartości 
nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w tym 19.025.000 
(dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od 
numeru 0000001 do numeru 19025000, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, 600.300 (sześćset 
tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 600300, 
105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 
105000, 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0000001 do numeru 27230300. Akcje serii A, B, C, 
D, E są równe w prawach.” 



 b) art. 9a nadaje się następujące nowe brzmienie: 
 
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 
6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt 
cztery złote zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 15.539.400 (słownie: piętnaście 
milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej 
wartości 6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto 
pięćdziesiąt cztery złote zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez 
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r.” 
 

§ 2 
 

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd 
postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr __ 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 
z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 
maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki 
oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. 
 

§ 1 
 

W związku z podjęciem Uchwały nr [___] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
25 maja 2011 r. w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Walne 
Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, 
zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 
zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 
2010 r., w ten sposób, iż: 
 

 1. § 6 nadaje się następującą treść: 
 
„[Oznaczenie akcji nowej emisji] 
 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji 
serii F na okaziciela o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden 
groszy) każda, w liczbie nie większej niż 15.539.400 (słownie: piętnaście milionów pięćset 
trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta), o numerach od 0000001 do 15539400” 
 

 2. § 12 nadaje się następującą treść: 
 
„[Emisja warrantów subskrypcyjnych] 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dążąc do zapewnienia finansowania zakupu akcji 
ZTS GAMRAT S.A. postanawia wyemitować łącznie 3.107.880 zbywalnych warrantów 
subskrypcyjnych, na okaziciela, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 15.539.400 akcji 
na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści pięć 
groszy) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. Warranty będą miały postać dokumentów. 
Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.” 
 

 3. § 15 nadaje się następującą treść: 
 
„[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny] 
 
Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 5 (słownie: pięciu) akcji serii F.” 
 

 4. § 21 nadaje się następującą treść: 
 
„[Zmiana Statutu Spółki] 



 
W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki 
zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 9 dodaje się nowy 
Artykuł 9a w następującym brzmieniu: 
 
„Artykuł 9a 
 
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 
6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt 
cztery złote zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 15.539.400 (słownie: piętnaście 
milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej 
wartości nominalnej 6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden 
tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji 
serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie 
Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r.” 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie 
wpisania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu, 
dokonywanych na podstawie Uchwały nr [___] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 


