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OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA 

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 

1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień: 

 

25 października 2011 roku na godzinę 11.00 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Łodzi, w siedzibie 

Magellan S.A. w budynku Forum 76 przy ulicy Piłsudskiego 76 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia,  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i  jego zdolności do 

podejmowania uchwał,  

4. Wybór Komisji  Skrutacyjnej,  

5. Przyjęcie porządku obrad,  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez 

Magellan S.A. Programu Opcji  Menedżerskich,  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad finansowania przez 

Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione 

w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich,  

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwow ego w celu 

finansowania obejmowania lub nabywania akcji  przez Osoby Uprawnione 

w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich,  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 

300.000.000,00 zł (słownie:  trzystu milionów złotych) wartości 

istniejącego Programu Emisji Obligacji  Spółki, realizowanego na 

podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie, tj .  Umowy Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej,  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Magelan  

S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady 

Nadzorczej,  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia l iczby Członków Rady Nadzo rczej 

Magellan S.A.,  

12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie 

dotyczącym celu nabycia akcji  własnych Spółki, liczbie i  wartości  

nominalnej nabytych akcji  własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale 

zakładowym,  

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  

 

 

Informacja dla Akcjonariuszy: 

 

1. Prawo do uczestnictwa w NWZA 
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Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu: 

 

09 października 2011 roku 

 

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na 

podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.  

 

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w 

lokalu Zarządu Spółki przy ul. Piłsudskiego 76 w Łodzi przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 20 do 24 października 2011 roku w 

godzinach 9.00 – 16.00. 

 

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za 

zwrotem kosztów jego sporządzenia. 

 

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZA 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 Spółki lub adres poczty elektronicznej – wza@magellan.pl w formacie „pdf” lub innym 

formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (48 42) 272 

31 01. 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 

akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym  

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo  

2. 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 NWZA (np. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw), lub 

3. 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 NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu 

osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej 

(osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA. 

 

2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy 
 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki są uprawnieni do: 

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA; żądanie takie 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni 

przed terminem NWZA, tj. do dnia: 04 października 2011 r.; żądanie powinno zawierać 
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uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; 

żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

wza@magellan.pl. 

2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZA na piśmie lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej na adres wza@magellan.pl projektów uchwał dotyczących 

spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. 

 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość 

akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: 

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

2. 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 NWZA (np. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw), lub  

3. 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 NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu 

osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej 

(osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA. 

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście 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. 

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o 

ile: 

1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę pocztową wza@magellan.pl, oraz  

2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed 

sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w 

formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z 

treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.  

 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, 

lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): 

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

mailto:wza@magellan.pl
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fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZA (np. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw). 

 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów 

zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

1. 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 

2. 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 NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

 

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się 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 NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz 

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby 

fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na 

NWZA. 

 

Formularze, o których mowa w art. 402
3
 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa 

głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki 

http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.as

px 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. 

 

3. Uczestniczenie i sposób wypowiadania się w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiadania się 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej 

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą 

korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia 

 

http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.aspx
http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.aspx


 5 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma 

być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania 

uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 

terminem NWZA na stronie internetowej Spółki 

http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.as

px oraz pod adresem ul. Piłsudskiego 76 w Łodzi, w godzinach od 9.00 do 16.00. 

 

6. Pozostałe informacje 

 

Informacje dotyczące NWZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki 

http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.as

px.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem 

stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu 

prosimy o kontakt z Działem Prawnym.  

Osoby kontaktowe:  

1. Rafał Karnowski (042 637 17 90 wew. 249) 

2. Janusz Burkot (042 637 17 90 wew. 276). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.aspx
http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.aspx
http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.aspx
http://www.magellan.pl/PL/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie_akcjonariuszy/Default.aspx
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Projekty uchwał 
 
 

Uchwała nr 1/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 25 października 2011 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

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

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana 

______________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”  

 

 

Uchwała nr 2/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 25 października 2011 roku 

 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: ------------- 

1. _________________, ------------------------------------------------------------------- 

2. _________________, ------------------------------------------------------------------- 

3. _________________. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 3/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 25 października 2011 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:  

 

14. Otwarcie Zgromadzenia,  

15. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

16. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i  jego zdolności do 

podejmowania uchwał,  

17. Wybór Komisji  Skrutacyjnej,  

18. Przyjęcie porządku obrad,  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez 

Magellan S.A. Programu Opcji  Menedżerskich,  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad finansowania przez 

Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione 

w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich,  
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21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu 

finansowania obejmowania lub nabywania akcji  przez Osoby Uprawnione 

w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich,  

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 

300.000.000,00 zł (słownie:  t rzystu milionów złotych) wartości 

istniejącego Programu Emisji Obligacji  Spółki, realizowanego na 

podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie, tj .  Umowy Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej,  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Magelan 

S.A. oraz podjęcie uchwały w  sprawie powołania Członka Rady 

Nadzorczej,  

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  l iczby Członków Rady Nadzo rczej 

Magellan S.A.,  

25. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualn ym stanie 

dotyczącym celu nabycia akcji  własnych Spółki, liczbie i  wartości  

nominalnej nabytych akcji  własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale 

zakładowym,  

26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  

 

 

Uchwała nr 4/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

w sprawie: zmiany zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. 

Programu Opcji  Menedżerskich  

 

§1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia zmienić 

postanowienia  Programu Opcji  Menedżerskich przyjęte uchwałą nr 41/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w 

sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji  

Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami),  w ten sp osób, iż Uchwale nr 

41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 

2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Progr amu 

Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami): ------------------------------  

 

1)  nadać § 1 pkt 22 następujące brzmienie: -------------------------- -------------  

 

22)  Osoba Uprawniona ma prawo wystąpienia do Spółki, w marcu lub 

czerwcu lub wrześniu lub grudniu z wezwaniem do wprowadzenia akcji do 

obrotu na rynku regulowanym („Wezwanie”). Spółka, na Wezwanie Osoby 

Uprawnionej będącej w posiadaniu Akcji Nowej Emisji,  zobowiązana 

będzie do wprowadzenia tychże akcji Osób Uprawnionych, które wyraziły 

taką wolę, do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje 

Spółki,  w ciągu 6 miesięcy od  daty takiego Wezwania. -----------------------  

 

W przypadku niewprowadzenia tychże akcji   do obrotu na rynku 

regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki we wskazanym powyżej 
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terminie, Spółka zobowiązana będzie do odkupu Akcji Nowej Emisji w 

okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty Wezwania Osoby 

Uprawnionej celem umorzenia tych akcji lub do spowodowania w tymże 

okresie zakupu Akcji Nowej Emisji od Osoby Uprawnionej przez osobę 

trzecią, po cenie nie niższej niż cena zamknięcia notowania akcji  

Magellan Spółka Akcyjna z dnia taki ego Wezwania; ------------------------ -- 

 

2)  nadać § 2 pkt 3 następujące brzmienie:  -------------------------- --------------  

 

3) Z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 7 zdanie ostatnie,  zaofer owanie 

Osobom Uprawnionym Akcji Istnie jących w liczbie odpowiadającej liczbie 

Warrantów Subskrypcyjnych możliwych do przyznania za d any rok trwania 

Programu Opcji  wyłącza przyznanie tymże Osobom Uprawnionym 

Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Pr ogramu Opcji . --------  

 

3)  nadać § 2 pkt 4  następujące brzmienie:  -------------------------- --------------  

 

4) Z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 7 zdanie ostatnie,  zaofer owanie 

Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie 

odpowiadającej liczbie Akcji Istniejących możliwych do przyznania  za 

dany rok trwania Programu Opcji wyłącza przyznanie tymże Osobom 

Uprawnionym Akcji  Istniejących za dany rok trwania P rogramu Opcji. ----  

 

4)  nadać § 2 pkt 7 następujące brzmienie:  -------------------------- --------------  

 

7) Zaoferowanie przez Spółkę Akcji  Istniejących Osobom 

Uprawnionym, uzależnione będzie od zawarcia przez Spółkę z daną Osobą 

Uprawnioną umowy sprzedaży Akcji Istniejących, zgodnie z którą Os oba 

Uprawniona zobowiąże się również do niezbywania i nieo bciążania Akcji  

Istniejących przez okres 6  (sześciu) miesięcy od daty zbycia Akcji  

Istniejących na rzecz danej Osoby Uprawnionej z zastrzeżeniem, iż w 

wyjątkowych sytuacjach, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na takie 

zbycie lub obciążenie  oraz nie dotyczy to sytuacji gdy obciążenie Akcji 

Istniejących związane jest z finansowaniem nabycia Akcji  Istniejących 

udzielonym przez Spółkę Osobie Uprawnionej zgo dnie z obowiązującymi w 

Spółce zasadami. W przypadku odrzucenia oferty nabycia Akcji  

Istniejących przez Osobę Uprawnioną, w szczególności wobec brak u 

umowy o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Osobie Uprawnionej  

zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości odpowiadającej 

ilości zaoferowanych Akcji  Istniejących.---------------------------------------  

 

§2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------- -------------  

 

Uzasadnienie 

 

Projektowana zmiana w Programie Opcji  Menedżerskich (dalej: Program) 

wprowadzonego na podstawie uchwał nr 41 i 42 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku wraz z późniejszy mi 
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zmianami, ma na celu spełnienie funkcji  motywacyjnej Programu w stosunku do 

Osób Uprawnionych w rozumieniu Programu. ----------------------------------------  

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  

 w głosowaniu uczestniczyło _____________ akcji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w kapitale 

zakładowym,--------------------------------------------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------- -------------  

  

Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu jawnym .  ---------------------  

 

Do punktu 7 porządku obrad :----------------------------------------- ----------------  

 

Uchwała nr 5/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania przez Magellan S.A. 

obejmowania lub nabywania akcji  przez Osoby Upra wnione w rozumieniu 

Programu Opcji  Menedżerskich  

 

§1  

Działając na podstawie art. 345 §1 ksh oraz art. 345 §8 ksh Walne 

Zgromadzenie Magellan S.A. wprowadza zasady fina nsowania przez Magellan 

S.A. obejmowania lub nabywania akcji Magellan S.A. przez Osoby Upra wnione, 

w tym osoby wymienione w art. 15 ksh, w rozumieniu Programu Opcji  

Menedżerskich, które to finansowanie odbywać się będzie zgodnie z poni ższymi 

założeniami:  

1.  na pisemny wniosek Osoby Uprawnionej, po zawarciu z Magellan S.A. 

umowy określającej  szczegółowe zasady fi nansowania objęcia lub 

nabycia akcji Magellan S.A. zgodne z poniższymi wytycznymi, Spółka 

udzieli  Osobie Uprawnionej finansowania do 60% wartości akcji 

obejmowanych lub nabywanych przez Osobę Upra wnioną  

2.  koszt finansowania udzielonego Osobie Uprawnionej ok reślony będzie 

jako średni koszt po jakim Magellan S.A. pozyskuje finansowanie z 

rynku w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę przyznania 

finansowania Osobie Uprawnionej  

3.  odsetki  będą mogły być płatne w końcowych ratach  

4.  Osoba Uprawniona zobowiązana będzie  do zwrotu Magellan S.A. 

udzielonego finansowania najpóźniej do 31.12.2015 roku,  

5.  utworzony zostanie kapitał  rezerwowy, który na podstawie odrębnych 

uchwał Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z zastrzeżeniem 

postanowień art.  348 §1 ksh, zostanie zasilony kwo tą do 4  000 000,00 

(czterech milionów) złotych w każdym roku realizacji Programu 

Opcyjnego z kwoty, która zgodnie z art . 348 § 1 ksh może być 

przeznaczona do podziału; zgodnie z postanowieniami §1 ust. 19 
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Programu Opcyjnego realizacja Programu Opcyjnego tr wać będzie nie 

dłużej niż do 31 grudnia 2014 roku  

6.  Osoba Uprawniona ustanowi zabezpieczenie zwrotu udzielonego 

finansowania poprzez ustanowienie zastawu na objętych lub nabytych 

akcjach Spółki, pod rygorem uprawnienia Magellan S.A. do żądania 

zwrotu udzielonego finansowania w trybie natychmiastowym.  

 

§2  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. upoważnia jednocześnie 

Zarząd Magellan S.A. po podejmowania wszelkich niezbędnych czynności 

formalno –  prawnych koniecznych dla realizacji wprowadzonych zasad 

finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji  przez 

Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich.  

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  

 w głosowaniu uczestniczyło _____________ ak cji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w kapitale 

zakładowym,--------------------------------------------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------- -------------  

  

Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu jawnym .  ---------------------  

 

Do punktu *** porządku obrad :---------------------------------------- --------------  

 

Uchwała nr 6/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania 

obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu 

Programu Opcji  Menedżerskich  
 

 

Działając na podstawie 345 §4 ksh oraz zgodnie z postanowieni ami  §1 pkt. 5 

Uchwały nr 5/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z 

dnia 25 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad finansowania 

przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione 

w rozumieniu Programu Opcji  Menedżerskich, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Magel lan S.A. uchwala co następuje: ---------------------------------  

§1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy 

pod nazwą „Środki na finansowanie objęcia lub nabycia akcji Magell an S.A. 

przez Osoby Uprawnione” celem finansowania obejmowaniu lub nabywania 

przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji  Menedżerskich akcji 

Magellan S.A. zgodnie z założeniami  Uchwały nr 5/2011Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dn ia 25 października 2011 roku w 
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sprawie wprowadzenia zasad finansowania przez Magellan S.A. obejmowania 

lub nabywania akcji  przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji 

Menedżerskich ------------------------------------------- -------------------------- -------  

§2  

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego 

kwotę 4.000.000,00 złotych (słownie:  czterech milionów złotych) i  

zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - 

„Środki na finansowanie objęcia lub nabycia akcj i  Magellan S.A. przez 

Osoby Uprawnione”, z przeznaczeniem na finansowanie obejmowania lub 

nabywania przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji 

Menedżerskich akcji  Magellan S.A. zgodnie z założeniami  Uchwały nr 

5/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz enia Magellan S.A. z dnia 25 

października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad finansowania 

przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji  przez Osoby 

Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich, co stanowi 

realizację postanowień §1 ust.  5 tejże uchwały za rok 2011. ----------------  

2.  W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Śro dki 

na finansowanie objęcia lub nabycia akcji Magellan S.A. przez Os oby 

Uprawnione” zgodnie z postanowieniami §1 pkt. 5 Uchwały nr 

5/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 25 

października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad finansowania 

przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji  przez Osoby 

Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich będzie 

powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o 

kwoty przeznaczone na ten cel z kwoty, która zgodnie z art . 348 § 1 ksh 

może być przeznaczona do podziału  za kolejne lata obrotowe działalności  

Spółki. -------------------- ---------------------------------- -----------------------  

§3  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkow ania 

kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na f inansowanie objęcia 

lub nabycia akcji Magellan S.A. przez Osoby Uprawnione”  na zas adach 

określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 5/2011Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 25 pa ździernika 2011 roku w 

sprawie wprowadzenia zasad finansowania przez M agellan S.A. obejmowania 

lub nabywania akcji  przez Osoby Uprawnione w r ozumieniu Programu Opcji 

Menedżerskich.--------------------------------------- ------------------------------------  

Uzasadnienie 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji zasad 

finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji  przez 

Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich i wynika z 

przepisów kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  

 w głosowaniu uczestniczyło _____________ akcji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w kapitale 

zakładowym,--------------------------------------------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------- -------------  
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Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu jawnym .  ---------------------  

 

 

Do punktu *** porządku obrad :---------------------------------------- --------------  

 

Uchwała nr 7/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do 300.000.000,00 zł (słownie: 

trzystu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji  

Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych d nia 17 stycznia 2007 

roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i 

Umowy Agencyjnej.  
 

Zważywszy, że:  

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi 

(zwana dalej „Magellan SA”/”Spółka”) działając na podstawie art . 2 pkt 1 

Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku, oraz §14 ust. 4 statutu 

Spółki uchwałą nr 1 z dnia 9 stycznia 2007 roku podjęło decyzję o 

otwarciu w BRE Bank S.A. z  siedzibą w Warszawie Programu Emisji  

Obligacji o wartości 70.000.000, - PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów 

złotych),  

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. działając na po dstawie 

paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach 

z dnia 29 czerwca 1995 roku NWZA Spółki wyraziło zgodę na 

podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki 

realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku 

z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj .  Umowy D ealerskiej i  

Umowy Agencyjnej, do wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto 

milionów złotych) i  na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych 

poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji  w ramach Programu o 

podwyższonej wartości,   

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. działając na podstawie 

paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz ar t .  2 pkt 1 Ustawy o obligacjach 

z dnia 29 czerwca 1995 roku NWZA Spółki na podstawie uchwały nr 

29/2010 z 28 kwietnia 2010 roku wyraziło zgodę na podniesienie wartości 

istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na 

podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz późniejszymi 

aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,  tj .  Umowy 

Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej, do wartości 150.000.000,00 zł (słownie: 

stu pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie 

zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji  w 

ramach Programu o podwyższonej wartości.  

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. działając na podstawie 

paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach 

z dnia 29 czerwca 1995 roku NWZA Spółki na podstawie uchwały nr 
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4/2010 z 15 listopada 2010 roku wyraziło zgodę na podniesienie wartości  

istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na 

podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz późniejszymi 

aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,  tj .  Umowy 

Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej, do wartości 200.000.000,00 zł (słownie: 

dwustu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań 

finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji  w ramach 

Programu o podwyższonej wartości.  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. działając na podstawie 

paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach 

z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie Magellan S.A. na 

podstawie uchwały nr 24/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku wyraziło  

zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji 

Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 

2007 roku wraz późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z  siedzibą w 

Warszawie, tj .  Umowy Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej, do wartości 

250.000.000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów złotych) i na 

wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie 

przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości .  

 

 

Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia co następuje:  

 

§ 1  

Działając na podstawie paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art.  2 pkt 1 

Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie 

Magellan S.A. wyraża zgodę na:  

1.  podniesien ie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki 

realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 r oku 

wraz późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warsz awie, tj .  

Umowy Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej, do wartości 300.000. 000,00 zł  

(słownie:  trzystu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie 

zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji  w 

ramach Programu o podwyższonej wartości  

2.  zmianę okresu obowiązywania Programu Emisji Obligacji który zgodnie z 

§1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. nr 

1/2007 z dnia 9 stycznia 2007 roku miał  zakończyć się 12 stycznia 2012 

roku, poprzez przyjęcie, iż przedmiotowy Program Emisji Obligacji  

będzie realizowany bezterminowo na podstawie umów zawartych dnia 17 

stycznia 2007 roku wraz późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z 

siedzibą w Warszawie, tj .  Umowy Dealerskiej  i  Umowy Age ncyjnej.  

 

§ 2  

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w 

każdym czasie trwania Programu Emisji  Obl igacji realizowanego na podstawie 

umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie, tj .  Umowy Dealerskiej i  Umowy Agencyjnej nie może przekroczyć 

maksymalnej wartości tego Programu tj . 300.000.000, - PLN (słownie:  trzystu 

milionów złotych), przy czym w przypadku obligacji nominowanych w EURO 

łączna wartość nominalna wyemitowanych i nie wykupionych obligacji będzie 
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obliczana wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w 

dniu zlecenia emisji .   

 

§ 3  

Emisje obligacji będą następowały w trybie art . 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z 

późniejszymi zmianami). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do 

indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt  

dziewięć) osób.  

 

§ 4  

Obligacje będą emitowane w seriach na następujących warunkach emisji:  

1.  wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 100 000,00 PLN 

(słownie: sto tysięcy złotych) lub 25  000,00 EURO (słownie: dwadzieścia 

pięć tysięcy euro) lub wielokrotność tej kwoty,  

2.  obligacje będą wyemitowane w złotych polskich lub w euro,  

3.  obligacje mogą być obligacjami dyskontowymi lub kuponowymi 

(odsetkowymi),   

4.  zlecenie emisji obligacji będzie wymagało każdorazowo zgody Rady 

Nadzorczej Spółki.   

 

§ 5  

Szczegółowe warunki emisji obligacji,  daty emisji i  wykupu, zasady ustalania 

ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i  zasady wypłaty należnych 

odsetek będą zawarte w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 

określenia w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji szczegółowych 

warunków emisji poszczególnych seri i obligacji .  

 

§ 6  

Pozostałe warunki emisji  obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą 

uchwałą zostaną  uzgodnione przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym 

umowami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

§7  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.   

 

§8  

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

 

Podjecie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji  

Programu Emisji Obligacji realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 

stycznia 2007 roku wraz późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie, tj .  Umowy Dealerskiej i  Umowy Agencyjne j .  W ocenie Spółki,  

realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści  o 

charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla 

Spółki dogodne źródło finansowana zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach 

finansowych.  
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Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  

 w głosowaniu uczestniczyło _____________ akcji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w kapitale 

zakładowym,------------------------------------ --------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------- ---------------------------  

  

Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu jawnym .  ---------------------  

 

Do punktu *** porządku obrad :---------------------------------------- --------------  

 

Uchwała nr 8/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

w sprawie:  odwołania Pana _____________ z Rady Nadzorczej Magellan S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi postanawia odwołać Pana _______________________ z Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  

 w głosowaniu uczestniczyło _____________ akcji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w kapitale 

zakładowym,--------------------------------------------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------- -------------  

  

Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu tajnym .  ----------------------  

 

Uchwała nr 9/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

w sprawie:  powołania Pana _____________ na Członka Rady Nadzorczej 

Magellan S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi postanawia powołać Pana _______________________ na członka Rady Nadzorczej 

Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która zakończy się z dniem 06 maja 2012 roku. ------------ 

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  
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 w głosowaniu uczestniczyło _____________ akcji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w kapi tale 

zakładowym,--------------------------------------------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------- -------------  

  

Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu tajnym .  ----------------------  

 

 

Do punktu *** porządku  obrad:---------------------------------------- --------------  

 

Uchwała nr 10/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

z dnia 25 października 2011 roku  

 

w sprawie:  określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Magellan S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi, działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki 

składać się będzie z 8 (ośmiu) członków. ------------------------------------------------------------------ 

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------- --------------  

 w głosowaniu uczestniczyło _____________ akcji z których oddano 

_____________ważnych głosów, stanowiących _____ % w ka pitale 

zakładowym,--------------------------------------------------- -----------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano _____________głosów, -------------------------  

 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------- -------------  

 wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------- -------------  

  

Pan Przewodniczący stwierdził,  że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie   w głosowaniu jawnym .  ---------------------  

 

Do punktu *** porządku  obrad:---------------------------------------- --------------  

 

Zarząd przedstawił informację o aktualnym stanie dotyczącym nabycia akcji  

własnych Spółki,  liczbie i  wartości  nominalnej nabytych akcji własnych Spółki 

oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 

Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. --------------------  

 
 
 
 
 
 


