
OGŁOSZENIE ZARZĄDU TRO MEDIA S.A. O ZMIANIE TERMINU 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), postanawia zmienić 
termin  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „NWZ”),  z dnia 5 maja 2011 r. na 
dzień 26 maja 2011 roku na godzinę 12.00.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 
w Kancelarii Notarialnej p. Macieja Krzysztofa Wysogląda  (ul. Odkrywców 24, 53-212 Wrocław ).

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
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TRO MEDIA Spółka 
Akcyjna
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki
7.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu  Spółki  dającej  upoważnienie  dla  Zarządu do 
wyłączenia  prawa  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy  w  przypadku   podwyższenia  kapitału 
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
10. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM 
ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą
NWZ, tj. w dniu 10 maja 2011 r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie 
osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Na  żądanie  uprawnionego  ze  zdematerializowanych  akcji  Spółki  podmiot  prowadzący  rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie 
wydania  imiennego  zaświadczenia  o  prawie  uczestnictwa  w  NWZ  należy  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 11 maja 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 wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Grabiszyńskiej 151 we 
Wrocławiu  w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 
23, 24 i 25 maja 2011 roku.
Akcjonariusz  może  przeglądać  listę  akcjonariuszy  w  lokalu  zarządu  oraz  żądać  odpisu  listy  za 
zwrotem kosztów jego  sporządzenia.  Akcjonariusz  może  żądać  przesłania  mu  listy  akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie 
powinno  zostać  sporządzone  w formie  pisemnej,  podpisane  przez  akcjonariusza  lub  przez  osoby 
uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki biuro@tro.pl w 
formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez 
Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 788 67 42. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania 
powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób 
działających w imieniu akcjonariusza, w tym:



-  w przypadku  akcjonariusza będącego osobą fizyczną  -  kopię  dowodu osobistego,  paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego  dokumentu  potwierdzającego  uprawnienie  osoby  fizycznej  (osób  fizycznych)  do 
reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana
przez  akcjonariusza,  lub  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  akcjonariusza,  oraz  kopia 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub 
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika 
na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby 
fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku 
w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie 
przez Spółkę.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM 
WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki są uprawnieni do:
1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem 
NWZ,  tj.  do  dnia  5  maja  2011  r.;  Żądanie  powinno  zawierać  uzasadnienie  lub  projekt  uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres biuro@tro.pl lub wysłane faksem na nr (71) 788 67 42;
2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres  biuro@trol.pl  lub  faksem  na  nr  (71)  788  67  42  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  powyższych  żądań  przez  akcjonariusza,  akcjonariusz  powinien  dołączyć  do 
żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 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, że 
jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału akcyjnego Spółki,
-  w przypadku  akcjonariusza będącego osobą fizyczną  -  kopia  dowodu osobistego,  paszportu lub 
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub 
innego  dokumentu  potwierdzającego  upoważnienie  osoby  fizycznej  (osób  fizycznych)  do 
reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana 
przez  akcjonariusza,  lub  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  akcjonariusza,  oraz  kopia 
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości  pełnomocnika lub w 
przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej  (osób fizycznych)  do reprezentowania 
pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu 
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do 
reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
Pisma zawierające w/w żądania,  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 
używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
3.  Każdy z  akcjonariuszy Spółki  może  podczas  NWZ zgłaszać projekty uchwał  dotyczące  spraw 
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut  Spółki  nie  dopuszcza  możliwości  uczestnictwa  w  NWZ  przy  wykorzystaniu  środków 
komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości 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 ważnego 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@tro.pl (w formie PDF lub innym formacie 
możliwym 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 tożsamość akcjonariusza, 
a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest  osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub 
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza 
(wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie 
PDF  lub  innym  formacie  możliwym  do  odczytania  przez  Spółkę).  Informacja  o  udzieleniu 
pełnomocnictwa  powinna  również  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  służące  identyfikacji 
akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji  ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 
elektronicznej.  Weryfikacja  ta  polegać  może  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,  że  w  takim 
przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie 
jako brak możliwości 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  także  dokument  pozwalający  na  ustalenie  tożsamości 
pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co 
innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji 
każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 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.tro.pl. Spółka 

http://www.tro.pl/


nie  nakłada  obowiązku  udzielania  pełnomocnictwa  na  proponowanym  przez  Spółkę  formularzu. 
Dodatkowo Spółka informuje, iż 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  powyższym,  Spółka 
informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE NWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny  tekst  dokumentacji,  która  ma  być  przedstawiona  NWZ,  w  tym  projekty  uchwał  NWZ  są 
udostępnione  na  stronie  internetowej  Spółki  www.tro.pl  oraz  zostały  przekazane  do  publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego.
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane 
przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku 
obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
- do pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść §7 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000,- zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się 
na:

1. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
2.  2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja. 

2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „TRO MEDIA” Spółka z o. o. 

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000,- zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

1. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
2.  2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja. 

2.  Kapitał  zakładowy  został  pokryty  w  związku  z  przekształceniem  w  spółkę  akcyjną  spółki  z 
ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „TRO MEDIA” Spółka z o. o. 
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane 
przez  nich  w  spółce  TRO  MEDIA  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  stosunku  1.000 
(słownie: jeden tysiąc) akcji TRO MEDIA spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w 
TRO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda 
następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

- do pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:
1. Kapitał  zakładowy  Spółki  może  być  podwyższony  w  drodze  emisji  nowych  akcji  lub 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze  środków spółki,  zgodnie  z 

przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji 

na okaziciela
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę nie większą niż  820.000,-zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych)  poprzez 



emisję nie więcej niż 8.200.000 (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy) zwykłych akcji 
na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 1 
kwietnia 2013 roku;

b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian 
za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

c) cenę emisyjną akcji  wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali  Zarząd w 
uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, 
za zgodą Rady Nadzorczej;

6. Uchwała  Zarządu podjęta  w ramach statutowego upoważnienia  udzielonego w niniejszym 
artykule zastępuje  uchwalę  Walnego  Zgromadzenia  w  sprawie  podwyższenia  kapitału 
zakładowego;

7. Zarząd  jest  upoważniony  do  wyłączenia  prawa  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy. 
Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

8. 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);

9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) 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  z  zastrzeżeniem  postanowień  ogólnie  obowiązujących  przepisów 
prawa;

b) podejmowania  uchwał  oraz  innych  działań  w  sprawie  dematerializacji  akcji  oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 
akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji 
prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w 
alternatywnym  systemie  obrotu  na  rynku  NewConnect,  z  zastrzeżeniem  postanowień 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w 
ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 
wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 
2.  Podwyższenie  kapitału  zakładowego  może  również  nastąpić  ze  środków  spółki,  zgodnie  z 
przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,  Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 
pierwszeństwa  do  objęcia  nowych  akcji,  proporcjonalnie  do  liczby  akcji  już  posiadanych,  o  ile 
uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. 
4.  Kapitał  zakładowy Spółki  może  być  podniesiony poprzez  emisję  akcji  imiennych  lub  akcji  na 
okaziciela 
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. 
6.  W terminie  do 1 kwietnia  2013 roku Zarząd Spółki  może  podwyższyć  kapitał  spółki  o  kwotę 
820.000,-  zł  (osiemset  dwadzieścia  tysięcy złotych)  w trybie  art.  444 ksh i  następnych.  W takim 
przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne. 

- do pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść § 10 Statutu Spółki:
1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.



2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 
nabycia  przez  Spółkę  (umorzenie  dobrowolne)  lub  też  bez  zgody  akcjonariusza  (umorzenie 
przymusowe). 
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji 
następuje uchwałą powziętą większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 

Dotychczasowa treść § 10 Statutu Spółki:
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 
nabycia  przez  Spółkę  (umorzenie  dobrowolne)  lub  też  bez  zgody  akcjonariusza  (umorzenie 
przymusowe). 
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji 
następuje uchwałą powziętą większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 

- do pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść § 18 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działania. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,  
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 
których mowa w pkt. 1) i 2), 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub 
wszystkich członków Zarządu,  
7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności 
członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, 
8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,  

Dotychczasowa treść § 18 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działania. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,  
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 
których mowa w pkt. 1) i 2), 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub 
wszystkich członków Zarządu,  
7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności 
członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, 
8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,  
10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, 
11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub 
udziałów innych podmiotów gospodarczych. 



……………………………………………………………………………………………………….
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRO MEDIA S.A.

zwołanego na 26.05.2011 roku

Uchwała nr 1
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
Panią/Pana ………………………..

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA 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
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TRO MEDIA Spółka 
Akcyjna
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki
7.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu  Spółki  dającej  upoważnienie  dla  Zarządu do 
wyłączenia  prawa  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy  w  przypadku   podwyższenia  kapitału 
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TRO MEDIA Spółka Akcyjna 

§1
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  przyjmuje  Regulamin  Walnego  Zgromadzenia  TRO MEDIA 
Spółka Akcyjna o treści jak w załączniku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 4
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu TRO 
MEDIA S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000,- zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

1. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja 
2.  2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja. 

2.  Kapitał  zakładowy  został  pokryty  w  związku  z  przekształceniem  w  spółkę  akcyjną  spółki  z 
ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „TRO MEDIA” Spółka z o. o. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 5
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki dającej upoważnienie dla Zarządu Spółki do wyłączenia 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku  podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie  art.  402  §  2,  art.  430  §  1,  art.  445  §§  1  i  2,  art.  447  §§  1  i  2   Kodeksu  spółek 
handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał  zakładowy Spółki  może  być  podwyższony w  drodze  emisji  nowych  akcji  lub 
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z 
przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji 
na okaziciela
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę nie większą niż 820.000,-zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 
nie więcej niż 8.200.000 (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela 
(„Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 1 
kwietnia 2013 roku;

b. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian 
za wkłady pieniężne lub niepieniężne;



c. cenę emisyjną akcji  wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali  Zarząd w 
uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, 
za zgodą Rady Nadzorczej;

6. Uchwała  Zarządu podjęta  w ramach statutowego upoważnienia  udzielonego w niniejszym 
artykule zastępuje  uchwalę  Walnego  Zgromadzenia  w  sprawie  podwyższenia  kapitału 
zakładowego;
7. Zarząd  jest  upoważniony  do  wyłączenia  prawa  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy. 
Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. 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);
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a. 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  z  zastrzeżeniem  postanowień  ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa;

b. podejmowania  uchwał  oraz  innych  działań  w  sprawie  dematerializacji  akcji  oraz 
zawierania umów  z  Krajowym  Depozytem  Papierów  Wartościowych  S.A.  o 
rejestrację  akcji  z zastrzeżeniem  postanowień  ogólnie  obowiązujących  przepisów 
prawa;

c. podejmowania  uchwał  oraz  innych  działań  w  sprawie  emisji  akcji  w  drodze 
subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie 
akcji  do  obrotu  w alternatywnym  systemie  obrotu  na  rynku  NewConnect,  z 
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki 
w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2

Akcjonariusze są zdania, że upoważnienie Zarządu, którego opinia stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały, do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu 
uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu środków 
dla  Spółki  oraz  realizacji  zamierzeń  Spółki  przewidywanych  przez  Zarząd,  przy  zachowaniu 
uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku wyłączenie prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, 
bez  konieczności  ponoszenia  przez  Spółkę  dodatkowych  kosztów  związanych  ze  zwoływaniem 
Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 10 Statutu Spółki 

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu TRO 
MEDIA S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1



Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 
nabycia  przez  Spółkę  (umorzenie  dobrowolne)  lub  też  bez  zgody  akcjonariusza  (umorzenie 
przymusowe). 
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji 
następuje uchwałą powziętą większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 7
z dnia 26 maja 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 18 Statutu Spółki

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu TRO 
MEDIA S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działania. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,  
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 
których mowa w pkt. 1) i 2), 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub 
wszystkich członków Zarządu,  
7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności 
członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, 
8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,  

§ 2
Upoważnia się  Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

…………………………………………………………………………………………….

Załączniki

Załącznik 
do Uchwały nr 3 



z dnia 26 maja 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRO MEDIA Spółka 
Akcyjna

Regulamin Walnego Zgromadzenia
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

[ Postanowienia ogólne ]
§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad
Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

[ Lista Akcjonariuszy ]
§ 3

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie
uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy)
uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie
bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu i w
czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

[ Obrady Walnego Zgromadzenia ]
§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W
przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub nie wskazania przez niego osoby
uprawnionej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu.

§ 5
1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Walnego
Zgromadzenia. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
2. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem
obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem i zasadami ładu korporacyjnego 
przyjętymi przez Spółkę.
4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
b. udzielanie głosu;
c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników 
głosowań;
e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
5. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.

§6
1. Lista obecności zawiera:
a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest
reprezentowany przez pełnomocnika, także jego imię i nazwisko;
b. liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
2. Listę podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób
potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego
Zgromadzenia.



§ 7
1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby
otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych
Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w
szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę
przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział
tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 8
1. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek
obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność
obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
3. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinien
być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z
porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na
wniosek akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić
nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego
punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
6. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać
kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie
objętych porządkiem dziennym.
7. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera
dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie
rozpatrywanego punktu tego porządku.
10. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób
niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
11. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek
zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
13. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
a. zamknięcia listy mówców,
b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
c. ograniczenia czasu wystąpień,
d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
e. kolejności uchwalania wniosków,
f. zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami
Statutu i Regulaminu.
14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
15. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie
Walnego Zgromadzenia w tych sprawach.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 9
1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym
Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do
ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.



3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.

§ 10
1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza,
Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania jest następujący:
a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się
wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami
wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów,
sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest
reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad
projektem uchwały.
5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych
kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające
wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 11
1. W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący
wyborów członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujących co najmniej jedną piąta
kapitału zakładowego mogą złożyć, wraz ze złożeniem w Spółce imiennych świadectw
depozytowych w trybie art. 406 §3 ksh, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w
drodze głosowanie oddzielnymi grupami.
2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust.1 zostanie zgłoszony w trakcie obrad Walnego
Zgromadzenia, Przewodniczący podda pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwałę o
niezwłocznym zwołaniu następnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie mogła być
wybrana Rada Nadzorcza w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. W przypadku złożenia wniosku o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie ust.1
lub 2., Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przebieg wyborów jest następujący:
a. Akcjonariusze upoważnieni do stworzenia grupy zgodnie z art. 385 §5 ksh zgłaszają do
Przewodniczącego zamiar utworzenia grupy przy wyborach członka Rady Nadzorczej,
b. Przewodniczący zarządza wybory członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy tworzących
grupę,
c. punkty a) i b) zostają powtórzone dla wszystkich zgłoszonych grup akcjonariuszy; o kolejności
głosowań w poszczególnych grupach decyduje Przewodniczący,

§ 12
Wypis z protokołu z Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

[ Postanowienia końcowe ]

§ 13
W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa
oraz postanowienia Statutu.

§ 14
W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie
21 dni sporządzić jego tekst jednolity.



Załącznik 
do Uchwały nr 5 
z dnia 26 maja 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRO MEDIA Spółka 
Akcyjna w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki dającej upoważnienie dla Zarządu Spółki do 
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku  podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych,  Zarząd TRO MEDIA S.A.  („Spółka”)  w związku z  proponowanym upoważnieniem 
Zarządu do wyłączania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w stosunku do akcji  lub 
warrantów  subskrypcyjnych  dotychczasowych  akcjonariuszy,  Zarząd  Spółki  przedkłada 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki  zwołanemu na dzień 26 maja  2011 r.  poniższą 
opinię: 

Opinia Zarządu
TRO MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2011 r.

uzasadniająca przyczyny udzielenia Zarządowi prawa wyłączania prawa poboru do akcji lub 
warrantów subskrypcyjnych  akcjonariuszy  Spółki  oraz  sposobu  ustalania  ceny  emisyjnej  w 
przypadku  podwyższania  przez  Zarząd  kapitału  zakładowego  Spółki  w  ramach  kapitału 
docelowego 

Określone w § 8 Statutu Spółki uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższanie kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji lub warrantów subskrypcyjnych, ma 
na  celu  umożliwienie  Spółce  pozyskania  środków  finansowych  przeznaczonych  na  finansowanie 
działalności bieżącej i celów inwestycyjnych planowanych przez Spółkę. 
Realizacja  strategii  Spółki  wymaga  zapewnienia  Zarządowi  Spółki  możliwości  elastycznego  i 
szybkiego  procesu  emisji  akcji  lub  warrantów  subskrypcyjnych  z  pozbawieniem  prawa  poboru 
dotychczasowych  akcjonariuszy Spółki.  Wprowadzenie  możliwości  pozbawienia  dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki 
także  z  tego powodu,  iż  umożliwi  wyeliminowanie  ponoszonego przez  potencjalnych  inwestorów 
ryzyka  związanego  z  koniecznością  odwoływania  się  do  zgody  na  wyłączenie  prawa  poboru 
wyrażanej bezpośrednio przez walne zgromadzenie. 
Wysokość ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach jednej lub kilku emisji będzie ustalana przez Zarząd 
Spółki z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem 
kursu akcji Spółki na NewConnect. Ewentualna uchwała Zarządu Spółki w zakresie ustalenia ceny 
emisyjnej akcji będzie każdorazowo wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki. 
Mając  na  uwadze  powyższe,  przekazanie  Zarządowi  Spółki  upoważnienia  do  decydowania  o 
pozbawieniu  prawa  poboru  akcji  lub  warrantów subskrypcyjnych  dotychczasowych  akcjonariuszy 
Spółki, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie 
Spółki. 
Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.


