
Ogłoszenie Zarządu „Paged” Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

Zarząd Spółki „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na 
podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych 
(„Ksh”), zwołuje na dzień 5 października 2011 roku na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie „Paged” S.A. („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, 
ul. Mineralna 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów 
Spółki oraz spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji 
oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F 
z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 

6. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

7. Zamknięcie obrad. 

Informacja dla akcjonariuszy 

Prawo do uczestnictwa w NWZ 

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 w 
Warszawie, ul. Mineralna 7, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed 
odbyciem NWZ, tj. w dniach od 30 września do 4 października 2011 r. 

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać 
przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który 
lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, 
podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza 
oraz dostarczone na adres wz@paged.pl jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym 
formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 
868-56-16. 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie 
pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość 
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.: 

 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 upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. pełnomocnictwo lub 
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. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu 
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej 
(osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. 

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ. Sposób uczestnictwa w NWZ 

oraz wykonywania prawa głosu. 

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki są uprawnieni do: 

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden 
dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 14 września 2011 r.; żądanie powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. 

2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wz@paged.pl lub faksem na nr +48 (22) 868-56-16 
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub 
spraw które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, 

2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może 
uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być 
sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo 
udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

4. Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie 
prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki 
http://www.paged.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na 
powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki 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, Zarząd Spółki 
informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji 
ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień 
NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość 
akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu 
NWZ. 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w 
trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu 
drogą korespondencyjną. 



7. Prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, 
wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w 
dniu 19 września 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „Dniem 

Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek 
papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do 
pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 20 września 2011 r.  

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, 
która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się 
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki http://www.paged.pl 
oraz pod adresem: ul. Mineralna 7, Warszawa, w godzinach od 10.00÷16.00. 

9. 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 w 
Warszawie, ul. Mineralna 7, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie 
przed odbyciem NWZ, tj. w dniach od 30 września do 4 października 2011 r. W okresie 
trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania 
mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, 
podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza 
oraz dostarczone na adres wz@paged.pl jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub 
innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 
+48 (22) 868-56-16. 

Do żądania, o którym mowa w pkt 1, powinny zostać dołączone kopie (skany) dokumentów 
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b) 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. pełnomocnictwo lub 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub 

c) 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. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) 
oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 
osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na 
NWZ. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@paged.pl (lub faksem na nr +48 (22) 868-
56-16) poprzez przesłanie na wskazany adres - podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w 
przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do 



reprezentowania akcjonariusza - dokumentu pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie 
„pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę). 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać kopie (skany w 
formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 
dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu 
akcjonariusza, tj.: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego 
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. pełnomocnictwo lub 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu 
listy obecności: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 
dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od 
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 

2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem 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. 

Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa 
głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki 
http://www.paged.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na 
powyższym formularzu. 
Jednocześnie Zarząd Spółki 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, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do 
głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi 
wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu 



pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień 
NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość 
akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu 
NWZ. 

Rejestracja obecności na NWZ 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie 
karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad 
NWZ. 

Projekty uchwał NWZ 
 

Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 5 października 2011 r. 
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana/Panią ________________ 
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 
___________________ 
 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 5 października 2011 r. 
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
 

§1 

Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A., Walne 
Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów 
Spółki oraz spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji 



oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z 
wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 

6. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

7. Zamknięcie obrad. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 
___________________ 
 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 5 października 2011 r. 
 
w sprawie: programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów Spółki oraz spółek 

zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 
F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki 

 

I. Program Motywacyjny 

Mając na uwadze rozwój spółki „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną 
dalej „Spółką”) i Grupy Kapitałowej Paged oraz znaczenie ponadstandardowego 
zaangażowania Kluczowych Menedżerów (zwani dalej „Menedżerami”) w prace 
poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej Paged na rzecz zwiększenia wartości Grupy 
Paged, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” Spółka Akcyjna postanawia określić 
zasady ustalenia programu motywacyjnego, mającego na celu stworzenie optymalnego 
mechanizmu wynagradzania Menedżerów Spółki oraz spółek zależnych. 

§1. Cele programu motywacyjnego oraz umotywowanie uchwały 

1. Zważywszy, iż praca Menedżerów będzie miała istotny wpływ na: 

(a) wartość Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Paged, osiągane przez nią wyniki finansowe – 
jednostkowe oraz skonsolidowane, a tym samym wartość akcji posiadanych przez 
akcjonariuszy Spółki, 

(b) sukces dalszego rozwoju Spółki, spółek Grupy Kapitałowej Paged i ich pozycji na rynku, 
oraz w związku z uznaniem dotychczasowej działalności Menedżerów Grupy Paged, 
wolą silniejszego powiązania ich interesów z interesami akcjonariuszy Spółki, oraz 
wprowadzenia dodatkowego czynnika motywacyjnego dla Menedżerów do pracy na 
rzecz zwiększania wartości akcji Spółki,  

Walne Zgromadzenie „Paged” Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić w Spółce program 
motywacyjny dla Menedżerów Spółki, oraz spółek zależnych Spółki: „Paged-Sklejka” S.A. z 
siedzibą w Morągu, „Sklejka-Pisz” Paged S.A. z siedzibą w Piszu, Paged Meble S.A. z 
siedzibą w Jasienicy, Paged Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Paged Property 
Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Spółki Zależne”), polegający na możliwości 
obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych 
akcji Spółki serii F („Program Motywacyjny”) 

§2. Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego 



Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej 
uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki nowej emisji serii F po cenie emisyjnej 
za jedną akcję wskazanej w §9 ust. 4, w liczbie uwzględniającej cele Programu 
Motywacyjnego. 

II. Warranty subskrypcyjne 

§3. Emisja warrantów subskrypcyjnych 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 400.000 
(czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych na podstawie art. 453 
§2 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) z prawem objęcia akcji na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda. 

2. Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne określone w ust. 1 powyżej, pod warunkiem 
zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie 
z punktem III do dnia 31.03.2012 r. 

§4. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych 

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F na zasadach opisanych w 
§9 są Menedżerowie Spółki oraz Spółek Zależnych. („Uprawnieni”). 

2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o 
której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539].  

§5. Objęcie warrantów subskrypcyjnych 

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. 

§6. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny 

Jeden warrant subskrypcyjny serii F uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.  

§7. Terminy wykonania praw z warrantów 

1. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F mogą być wykonane w terminie do 
31.12.2014 roku. 

2. Wykonanie praw z warrantów następuje poprzez złożenie Spółce przez osobę uprawnioną 
oświadczenia o wykonaniu prawa z całości lub części warrantów subskrypcyjnych w 
postaci oświadczenia o objęciu odpowiedniej ilości akcji serii F.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w §7 ust. 2, będzie składane na formularzu 
przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy 
warrantów subskrypcyjnych serii F . 

§8. Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania 

1. Warranty subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi 
imiennymi. 

2. Wyłączona jest możliwość zamiany warrantów subskrypcyjnych imiennych na warranty 
subskrypcyjne na okaziciela. 

3. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu. 

4. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych zostaną wystawione i zdeponowane w 
wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od 30 dnia od zarejestrowania warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionym na warunkach 



określonych w §10. 

§9. Warunki zaoferowania warrantów subskrypcyjnych – parametry programu 

1. Warunki zaoferowania warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego 
określone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwałach podjętych przez ten organ 
w terminie do dnia 31.12.2011 roku. 

2. Uprawnieni w ramach Programu Motywacyjnego otrzymają łącznie nie więcej niż 
400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na zasadach określonych 
zgodnie z §9 ust. 1. 

3. Zasady stwierdzenia spełnienia warunków Programu Motywacyjnego przez 
Uprawnionych zostanie określone na zasadach wskazanych w §9 ust. 1. 

4. Warranty subskrypcyjne serii F uprawniają do objęcia przez Uprawnionych akcji Spółki 
nowej emisji F, w ten sposób że każdy z warrantów serii F uprawniać będzie 
Uprawnionych do objęcia jednej akcji nowej emisji serii F po cenie emisyjnej 
zawierającej się w przedziale od 6,00 PLN (sześć złotych) do 7,00 PLN (siedem złotych) 
za jedną akcję, w liczbie nie większej niż 400.000 akcji, przy czym ilość warrantów serii 
F oferowanych poszczególnym Uprawnionym zostanie określona na zasadach 
wskazanych w §9 ust. 1. 

§10. Objęcie, Wydanie i Wykonanie Praw z warrantów subskrypcyjnych serii F. Termin 

Wykonania Uprawnień z warrantów 

1. Po stwierdzeniu spełnienia warunków Programu Motywacyjnego, w terminie 14 dni 
Spółka złoży Uprawnionemu ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych. 

2. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych Uprawnionym, otrzymywaniu 
od Uprawnionego oświadczeń o objęciu tych warrantów oraz wszelkich innych 
czynnościach związanych ze skutecznym objęciem warrantów subskrypcyjnych, Spółkę 
reprezentować będzie Rada Nadzorcza Spółki. Oferta zostanie przesłana na adres 
Uprawnionego lub doręczona Uprawnionemu osobiście. 

3. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii (odpowiedź na ofertę 
Spółki) powinno zostać złożone przez Uprawnionego na piśmie w terminie 14 dni, od 
daty złożenia oferty przez Spółkę na adres Spółki.  

4. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych, potwierdzonym uchwałą Rady 
Nadzorczą Spółki podjętej w terminie 30 od otrzymania oświadczenia, o którym mowa 
ustępie poprzedzającym, Uprawniony będzie mógł zażądać wydania dokumentów 
warrantów subskrypcyjnych z depozytu w domu maklerskim.  

§11. Utrata uprawnienia do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych 

1. Osoby spośród Uprawnionych, wskazanych w §4, tracą prawo do objęcia warrantów 
subskrypcyjnych w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniżej określonych 
przesłanek: 

(a) rozwiązania, z inicjatywy Uprawnionego, stosunku pracy ze Spółką lub z jedną ze Spółek 
Zależnych, 

(b) rozwiązania stosunku pracy z Uprawnionym przez Spółkę lub Spółkę Zależną, w oparciu 
o przepisy art. 52 i 53 Kodeksu Pracy, 

(c) złożenia przez Uprawnionego rezygnacji z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki lub 
Spółki Zależnej. 

(d) wystąpienia zdarzenia prawnego skutkującego utratą przez „Paged” S.A. statusu spółki 
dominującej, w rozumieniu art. 4 Ksh, w stosunku do Spółki Zależnej – w odniesieniu do 



tych kluczowych menedżerów lub członków Zarządu spośród Uprawnionych, którzy są 
zatrudnieni lub sprawują zarząd w Spółce Zależnej, w stosunku do której „Paged” S.A. 
utracił status spółki dominującej. 

2. W przypadku zaprzestania pełnienia swojej funkcji przez Uprawnionego w okresie 
realizacji Programu Motywacyjnego, w tym również z powodu przejścia na emeryturę lub 
w przypadku rozwiązania z osobą Uprawnioną stosunku pracy, z powodów innych niż 
określone ust. 1, Uprawniony zachowuje prawo do objęcia odpowiedniej ilości warrantów 
subskrypcyjnych – zasady określenia odpowiedniej ilości warrantów określone zostaną 
zgodnie z §9 ust. 1. Prawo do objęcia odpowiedniej liczby akcji zostanie zrealizowane 
zgodnie z procedurą i w terminach określonych w niniejszej uchwale. 

§12. Wygaśnięcie praw z warrantów subskrypcyjnych 

1. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają: 

(a) w przypadku nie zaoferowania przez Spółkę z powodu braku spełnienia warunków, o 
których mowa w §9, 

(b) w razie utraty uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych, uregulowanych w §11, 

(c) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu warrantów 
subskrypcyjnych serii F, zgodnie z §10 ust. 3. 

§13. Upoważnienia Rady Nadzorczej 

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych 
i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały, w szczególności: 

(a) złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F Uprawnionym, 

(b) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii F przez 
Uprawnionych, 

(c) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii F, także w formie odcinków 
zbiorowych, 

(d) podpisania umowy o prowadzenie depozytu warrantów subskrypcyjnych serii F z domem 
maklerskim, 

(e) wydania zgody na wydanie dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii F 
Uprawnionym przez dom maklerski, wyłącznie po podjęciu uchwały, o której mowa w 
§10 ust. 4. 

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

§14. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote i nie wyższą niż 
800.000 (osiemset tysięcy) złotych. 

§15. Oznaczenie akcji nowej emisji 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na 
okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 
(jedna) i nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii F. 

§16. Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw 
do objęcia akcji serii F Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych na podstawie punktu II 
niniejszej Uchwały. 

§17. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F, określenie grona osób 

uprawnionych do objęcia akcji serii F. 



1. Ostateczny termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F przez Uprawnionych z 
warrantów subskrypcyjnych serii F został określony w §7 Uchwały. 

2. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii F zostały określona w §4 Uchwały. Osoby te 
uprawnione są do objęcia akcji serii F w zamian za warranty subskrypcyjne serii F 
z uwzględnieniem zapisów §9 i 10 Uchwały. 

§18. Cena emisyjna akcji serii F 

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, 
zawierającej się w przedziale od 6,00 PLN (sześć złotych) do 7,00 (siedem złotych) za 
jedną akcję.  

§19 Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie 

1. Wszystkie akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia roku, 
w którym zostaną objęte. 

§20. Wyłączenie prawa poboru 

1. Emisja akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
następuje z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia 
Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§21. Postanowienia końcowe 

 1. Objęte przez Uprawnionych akcje serii F zostaną w pełni pokryte wyłącznie wkładami 
pieniężnymi. 

 2. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały, 
nieprzekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności do: 

(a) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższonego kapitału 
zakładowego (art. 310 §2 i 4 w związku z art. 431 §7 w związku z 453 §1 Kodeksu 
spółek handlowych), 

(b) składania oświadczenia do Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 452 Ksh. 

IV. Zmiana Statutu Spółki 

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki 
w Statucie Spółki dodaje się §4b w następującym brzmieniu: 

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 
października 2011 roku numer _________ w sprawie programu motywacyjnego dla 
kluczowych menedżerów Spółki oraz spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z 
prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki kapitał 
zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset 
tysięcy) złotych poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 400.000 
akcji serii F. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu 
przyznania praw do objęcia akcji serii F uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii F, 
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 5 października 2011 roku numer ____________.”. 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z 
dnia 5 października 2011 r. 
 



OPINIA ZARZĄDU „PAGED” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
(„Spółki”) w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w 
odniesieniu do akcji nowej emisji serii F 
 
Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje 
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji 
serii F. 

Pozbawienie (wyłączenie) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wynika 
z charakteru oraz celu, dla którego przeprowadzana jest emisja akcji serii F – wdrożenia 
programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów Spółki oraz spółek zależnych Spółki: 
„Paged-Sklejka” S.A. z siedzibą w Morągu, „Sklejka-Pisz” Paged S.A. z siedzibą w Piszu, 
Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy, Paged Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
oraz „Paged Property Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Warszawie. 

Program motywacyjny opierać się ma na emisji i możliwości obejmowania bezpłatnych 
warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki serii F oraz na 
warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego „Paged” S.A. w drodze emisji akcji 
serii F. Program ten ma stymulować ponadstandardowe zaangażowanie kluczowych 
menedżerów (w szczególności członków zarządu poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej 
Paged) w prace na rzecz zwiększenia wartości Grupy Paged, spowodować silniejsze 
powiązanie ich interesów z interesami akcjonariuszy Spółki oraz wprowadzić dodatkowy 
czynnik motywacyjny dla menedżerów do wydajnej pracy w interesie ogółu akcjonariuszy 
Spółki. 

W opinii Zarządu Spółki, praca kluczowych menedżerów „Paged” S.A. oraz spółek zależnych 
ma istotny wpływ na wartość Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Paged, osiągane przez nią 
wyniki finansowe – jednostkowe oraz skonsolidowane, a tym samym na wartość akcji 
(wycenę rynkową) posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, sukces dalszego rozwoju Spółki, 
spółek Grupy Kapitałowej Paged i ich pozycji na rynku. 

Charakter oraz cel emisji uzasadniają całkowite pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru akcji serii F. 
 
Zarząd „Paged” S.A. 
 
Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 
___________________ 
 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 5 października 2011 r. 
 
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 

§1 

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek 
handlowych, odwołuje Panią/Pana _______________________________ z funkcji członka 
Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2009÷2011. 

§2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 
___________________ 
 

Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 5 października 2011 r. 
 
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 

§1 

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek 
handlowych, powołuje Panią/Pana __________________________________ na członka 
Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2009÷2011. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 
___________________ 
 


