
 
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA 

FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 LIPCA 2011R. 
 

Uchwała nr 1 z 5 lipca 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ……………………… 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 
 

Uchwała nr 2 z 5 lipca 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie przyjęcia porządku obrad  

 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w 
Katowicach („Spółka”) 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. 
4) Podjęcie uchwał w przedmiocie:  

a) umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, 
b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia nabytych 

własnych Spółki,  
c) zmian Statutu Spółki, 

5) Zamknięcie obrad.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała nr 3 z 5 lipca 2011r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę 
 

 

Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit l) 
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING S.A. z 
siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia co następuje: 

§ 1 

1. Umarza się …………. (……………) akcji zwykłych na okaziciela  serii C, 
wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 
oznaczonych kodem papierów wartościowych PLGFPRE00040 (zwanych dalej 
„Akcjami”). 

2. Akcje zostały nabyte przezSpółkę za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 
…………… zł, w celu ich umorzenia, za zgodą akcjonariuszy na podstawie i w 
wykonaniu uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 
grudnia 2009r. oraz uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 26 kwietnia 2011r. 

3. Wynikające z umorzenia Akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi na 
podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w drodze zmiany 
Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 
1 Kodeksu spółek handlowych. 

 
 

§ 2 

Umorzenie Akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki i odpowiednią 
zmianę Statutu Spółki, co nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez Walne 
Zgromadzenie Spółki.  

 
 

§ 3 

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału 
zakładowego, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 
456 §1 Kodeksu spółek handlowych. 

 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem § 3. 

 
 

 
 
 
 



Uchwała nr 4 z 5 lipca 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych 

 

 

Działając na podstawie art. 360 § 1 art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 
10 ust. 1 lit e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING 
S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia: 

 
§ 1. 

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o umorzeniu 
akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ………… zł (………………… 
złotych) do kwoty …………………… zł (……………….. złotych), tj. o kwotę 
……………… zł (……………. złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje 
poprzez umorzenie …………… (…………….) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 
oznaczonych kodem papierów wartościowych PLGFPRE00040. Celem obniżenia kapitału 
zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o 
umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału 
zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 
…………. akcji zwykłych na okaziciela. 
 

§ 2. 

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, 
o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż obniżenie kapitału 
zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.  

 
 
 
 

Uchwała nr 5 z 5 lipca 2011r. 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
w sprawie zmiany treści § 4 ust. 1 Statutu 

 

 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. 
f) Statutu, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o 
umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 4 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach 
(„Spółka”), postanawia, co następuje: 

 



§ 1. 

Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: 

1.   Kapitał zakładowy Spółki wynosi ………………. zł (słownie: …………………. złotych) 
i dzieli się na …………… (słownie: ……………) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, w tym: 

a) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 
0.000.001 do 0.800.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda 
akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy; 

b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach 
od 0.000.001 do 1.200.000; 

c) ……………….. (…………..) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 
do …………………… 

 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu 
Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 
zarejestrowania przez właściwy Sąd.  

 
 

 

Emitent informuje, że powyższe projekty uchwał nr 3, 4 i 5 zostaną uszczegółowione po 
zakończeniu procedury wezwania na zapisywanie się na akcje Emitenta, tj. po dniu 24 czerwca 
2011r. 

 


