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Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 

2011 roku 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdania Rady Nad-

zorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-

towy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawoz-

danie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spół-

ki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ProxyAd S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ProxyAd S.A. za okres od dnia 

1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ProxyAd S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe ProxyAd S.A. za okres od dnia 1 stycznia 

2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, składające się z: 

1. wprowadzenia; 

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

kwotę 3.191.955,38 zł; 

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego 

zysk netto w kwocie 298.571,07 zł; 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazującego wzrost kapitału własnego 

o kwotę 342.937,31 zł; 

5. rachunku przepływów pienięŜnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pienięŜnych netto za okres 

od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 2.989,45 zł; 

6. dodatkowych informacji i objaśnień. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 

§ 2 pkt. 2  uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iŜ zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 298.571,07 zł 

(dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedem groszy) przeznacza się 

w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 

w roku 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Korczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absoluto-

rium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Surmackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Brodowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absoluto-

rium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mark Montoya - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wy-

konania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kaszy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium 

z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2010 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 

pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Gadomskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - abso-

lutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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 Uchwała nr _ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotych-

czasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu 

art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

większą niŜ 53.898,50 zł (pięćdziesiąty trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt 

groszy), to jest z kwoty 538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć zło-

tych) do kwoty nie większej niŜ 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt 

trzy złote i pięćdziesiąt groszy). 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niŜ 538.985 (pięćset trzy-

dzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

10 (dziesięć) groszy kaŜda. 

3. Wszystkie akcje serii B będą zdematerializowane. 

4. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pienięŜny wpłacony przed zarejestrowaniem 

akcji. 

5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

6. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spół-

ki, którym słuŜy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). 

7. KaŜde 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii B. 

8. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 18 lipca 2011 roku. 

 

§ 2. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegó-

łowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia 

zasad i terminów przeprowadzenia oferty, oraz do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B. 

 

§ 3. 

 

1. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 

statutu Spółki zwrot „538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych)” 
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zastąpić zwrotem „nie więcej niŜ 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt 

trzy złote i pięćdziesiąt groszy)”. 

2. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki 

przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „, nie więcej niŜ 538.985 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy 

dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy kaŜ-

da”. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem wpisania do rejestru. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej 

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 

Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

większą niŜ 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty nie większej niŜ 592.883,50 zł (pięćset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej 

niŜ 792.883,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt 

groszy). 

2. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niŜ 2.000.000 (dwa miliony) 

akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda. 

3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane. 

4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pienięŜny wpłacony przed zarejestrowaniem 

akcji. 

5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złoŜenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez ozna-

czonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złoŜona nie więcej 

niŜ 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom. 

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych 

w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2011 roku. 

 

§ 2. 

 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczaso-

wych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a takŜe propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny 

emisyjnej tychŜe akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczaso-

wych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych ak-

cjonariuszy ProxyAd S.A. prawa poboru akcji serii C wynika z zamiaru zaoferowania moŜliwości objęcia 
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akcji serii C właścicielom spółek prowadzących działalność w tej samej branŜy co ProxyAd S.A., w ramach 

rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów / akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki roz-

wiązanie takie przyczyni się do umoŜliwienia nabycia przez ProxyAd S.A. udziałów / akcji spółek prowa-

dzących działalność w tej samej branŜy co Spółka, a w dalszej perspektywie zapewnią Spółce doskonałe 

warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki fi-

nansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym równieŜ na wartość akcji Spółki, jakie powinno przynieść 

nabycie udziałów / akcji w tych spółkach, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy ProxyAd S.A. 

prawa poboru akcji serii C leŜy w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór 

trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dąŜeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością 

zamknięcia emisji w moŜliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upowaŜnienia do określenia wy-

sokości ceny emisyjnej akcji serii C jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości 

z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a takŜe przebie-

gu negocjacji z właścicielami spółek, których nabycie planuje ProxyAd S.A. W związku z powyŜszym Za-

rząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłoŜony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia 

kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejŜe uchwa-

ły.”. 

 

§ 3. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji 

serii C. 

 

§ 4. 

 

1. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 

statutu Spółki zwrot „nie więcej niŜ 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem-

dziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)” zastąpić zwrotem „nie więcej niŜ 792.883,50 zł (siedemset dzie-

więćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)”. 

2. W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki 

przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „i nie więcej niŜ 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela se-

rii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda”. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem wpisania do rejestru. 

 



ZWZ ProxyAd  S.A. - projekty uchwał 

strona 15 z 16 

Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354233 

 

w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 

§5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

 

Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnie-

niem zmian, o których mowa uchwale nr __ i __ Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem wpisania do podjęcia. 
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w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C lub praw do akcji Spółki serii B lub C do obro-

tu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B i C lub praw do akcji 

Spółki serii B lub C 

 

Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 

oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na wprowadzenie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji 

serii B lub C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). 

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na dematerializację i złoŜenie do depozytu prowadzonego 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B i C Spółki lub 

praw do akcji serii B lub C Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i fak-

tycznych niezbędnych do: 

1/ wprowadzenia akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki do obrotu w alternatyw-

nym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z sie-

dzibą w Warszawie (rynek NewConnect); 

2/ złoŜenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki; 

3/ dokonania dematerializacji akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki, a w szczegól-

ności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B i C Spółki lub 

praw do akcji serii B lub C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 


