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Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy 
Blue Tax Group S.A. 

 
Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 8, IV p.,  

50-122 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,  

VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000293887, zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, które odbędzie się 17.08.2011r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki. 

 

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

 

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór przewodniczącego. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Podjęcie uchwały w przedmiocie: 

a) podwyższenie wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A, B, C i D z 

kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich 

ilości, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, 

b) zmiany Statutu Spółki, 

c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na 

podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 

7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej 

(drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 27.07.2011r. i powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu 

akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: 

inwestor@bluetax.pl   

 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia tj. 

przed 17.08.2011r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad.  

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail 

Spółki: inwestor@bluetax.pl Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na 

swojej stronie internetowej. 

 

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1  i § 4 KSH, w odniesieniu do akcji  

na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione: 

• w przypadku akcji zdematerializowanych - przekażą drogą pocztową, faksową, 

elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w 

dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym 

uprawnionego, 

• w przypadku akcji niezdematerializowanych - złożą w Spółce dokumenty akcji  

lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
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inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz 

nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 

jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać  

z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego  

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), 

ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w 

imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w 

aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje 

zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres 

inwestor@bluetax.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna 

weryfikacja ważności pełnomocnictwa. 

 

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej  

i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci 

elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki 

inwestor@bluetax.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: 

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie 

identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty 

elektronicznej obu tych osób), 

- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo 

głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą 

wykonywane. 

 

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, 

pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis 

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na 

ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej 

zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: 

 

http://www.bluetax.pl/pl/strona/3/Relacje_Inwestorskie/84/WZA/167/2011_rok 

 

Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich 

wszystkich wymaganych prawnie elementów. 

 

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się  

w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  

lub drogą korespondencyjną. 
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Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień 01.08.2011r. (tzw. record date). Prawo 

uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego 

dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje 

zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym 

Zgromadzeniu (17.08.2011r.), a dniem 02.08.2011r. do podmiotów prowadzących ich 

rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa  

w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych 

oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 

uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu record date (01.08.2011r.).  

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szewska 8, 50-122 

Wrocław, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 

  

 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.  

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie 
internetowej Spółki: 

http://www.bluetax.pl/pl/strona/3/Relacje_Inwestorskie/84/WZA/167/2011_rok 

Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania  
na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem. 

Podstawa prawna: Art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA 
Spółki Blue Tax Group S.A. zwołanego na dzień 17.08.2011r. 

 

Uchwała nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 17.sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Blue Tax Group S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana/Panią……………………………………… 
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§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 17.sierpnia 2011 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 

1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 

2) wybór przewodniczącego, 

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał, 

4) przyjęcie porządku obrad, 

5) podjęcie uchwały w przedmiocie: 

a) podwyższenie wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A, B, C i D z 

kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich 

ilości, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, 

b) zmiany Statutu Spółki, 

c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

6) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na 

podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 

7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 17.sierpnia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii 

A, B, C i D z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym 

proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, bez zmiany wysokości kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia, co 

następuje: 

 

§1 

 

1. Ustala się wartość nominalną akcji Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu każdej 

z serii w wysokości 0,10 złotych (dziesięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości 

nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 złotych (jeden grosz) przy jednoczesnym 

proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, to jest z liczby 100.000.000 (sto milionów) 

akcji na liczbę 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji.  

2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D następuje przy zachowaniu 

niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). 
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§ 2 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia 

akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości 

nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) 

akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy). W szczególności 

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień 

referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości 

nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych 

rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości 

nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, które w związku ze scaleniem 

akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, powinny 

zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów 

wartościowych. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory 

scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Mirosława 

Stanisławskiego, który to akcjonariusz na podstawie zawartej umowy ze Spółką zrzekł 

się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających 

niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i 

umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji 

Spółki o nowej wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) maksymalnie 

jednak do 1.000.000 akcji, (chyba, że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta 

zostanie zwiększona), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki 

uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu 

Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd 

Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień 

przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z 

powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu 

referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. 

(słownie: jeden złoty 00/100 groszy) w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięć), stanie się 

uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy), zaś uprawnienia Mirosława 

Stanisławskiego do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu 

referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, akcji 

wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o 

taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów 

scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych 

w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki 

Blue Tax Group S.A. może nie dojść do skutku. 

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do 

sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów 

wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego 

wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby 

posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 

(dziesięć) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do 

skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. Po stronie 

akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji 

podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy 

opodatkowania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. upoważnia i zobowiązuje 

Zarząd Blue Tax Group S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności 

faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji 



6 

 

Blue Tax Group S.A. i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., 

które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na 

indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Blue Tax 

Group S.A. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. upoważnia i zobowiązuje 

Zarząd Blue Tax Group S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu 

przeprowadzenia scalenia akcji Blue Tax Group S.A. Okres zawieszenia notowań 

powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 17.sierpnia 2011 roku 

w sprawie zmiany statutu spółki  

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A.w związku ze scaleniem akcji, o którym mowa 

w uchwale nr 3 postanawia zmienić paragraf 7 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się 

nowe następujące brzmienie: 

 

„§ 7 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 

i dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 2.540.000 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych  

serii A, o numerach od A 0 000 001 do A 2 540 000; 

b) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o 

numerach od B 0 000 001 do B 2 500 000; 

c) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C 

0 000 001 do numeru C 2 000 000;  

d) 2.960.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na 

okaziciela serii D, o numerach od 0 000 001do numeru D 2 960 000.”  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 17.sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki 

 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia 

jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 17.sierpnia 2011 roku 

w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 

Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. 

udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., do 

nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.  

 

§ 2 

 

1. Ustala sie następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych:  

a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 

500.000(pięćset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać 

nabyte w ramach upoważnienia stanowi 5 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień 

wejścia w życie niniejszej uchwały;  

b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie do 31.12.2013 r.  

c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1,30 zł 

(jeden złoty trzydzieści groszy)i nie wyższa niż 2 zł (dwa złote) za jedną akcję,  

d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.000.000 zł (jeden milion 

złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia,  

e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,  

f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w 

drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania 

transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji 

finansowych,  

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne 

informacje dotyczące programu odkupu, Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy 

czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną 

podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.  

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do 

dalszej odsprzedaży bezpośredniej i/lub pośredniej. 
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§ 3 

 

Upoważnia sie Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w 

granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do 

realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie 

udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.  

 

§ 4 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd 

Rejestrowy  zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 17.08.2011r.  

 
 


