
Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia 21 grudnia 2011 roku 

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie 

wartości nominalnej jednej akcji, dokonanie podziału akcji (split akcji) oraz zmiany statutu Spółki z 

tym związanej 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art455 § 1 i 2 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz  § 25 ust 2 pkt 6 

oraz ust 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

§ 1 

*Obniżenie kapitału zakładowego Spółki+ 

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 11.398,53zł (słownie: 

jedenaście tysięcy trzysta dziewięddziesiąt osiem złotych i pięddziesiąt trzy  grosze), z kwoty 

2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści pięd złotych 

siedemdziesiąt trzy grosze) do kwoty 2.735.647,20  zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięd tysięcy 

sześdset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy)  przez zmniejszenie wartości nominalnej 

każdej akcji o kwotę 1 grosza (słownie: jeden grosz), z kwoty 2,41 zł (słownie:dwa złote czterdzieści 

jeden groszy) każda do kwoty 2,40zł (słownie: dwa złote i czterdzieści groszy) każda.  

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego określoną w ust 1 niniejszej Uchwały przenosi się na kapitał 

rezerwowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat przyszłych okresów. 

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.  

§ 2 

*Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki+ 

 



 

 

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.398,53zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta 

dziewięddziesiąt osiem złotych i pięddziesiąt trzy  grosze)dokonuje się w celu restrukturyzacji 

kapitałów własnych, która umożliwid ma przeprowadzenia podziału (splitu) akcji Spółki.  

§ 3 

*Podział (split) akcji Spółki+ 
1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowieo § 1 niniejszej Uchwały obniżenia kapitału 
zakładowego Spółki, dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie,określonej zgodnie z § 1 
niniejszej Uchwały nowej wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 2,40 zł (słownie: dwa złote 
czterdzieści groszy) na 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) oraz zwiększenie liczby akcji 
tworzących kapitałzakładowy do 11.398.530 (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięddziesiąt 
osiem tysięcy piędset trzydzieści) akcji. 
2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o określonej w § 1 
niniejszej Uchwały nowej wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) na 10 
(słownie: dziesięd) akcji o wartości nominalnej 0,24 zł(słownie: dwadzieścia cztery grosze). 
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

§ 4 

[ Zmiana Statutu Spółki+ 

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę określoną w § 1 niniejszej Uchwały oraz 

dokonanym w § 3 niniejszej Uchwały podziałem akcji postanawia się zmienid § 7 ust 1 Statutu Spółki 

w ten sposób, że dotychczasową treśd w brzmieniu: 

„ §7 

 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem 

tysięcy czterdzieści pięd złotych siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion 

czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięd) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem 

Spółki oraz 96.143 (dziewięddziesiąt sześd tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii 

B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.” 

zastąpid nową treścią w brzmieniu: 

„§7 

 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.735.647,20  zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięd tysięcy 

sześdset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 10.437.100 (dziesięd milionów 

czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 

961.430 (dziewiędset sześddziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcje zwykłe na okaziciela serii 

B o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.” 



 

§ 5 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

......................................................................  

Przewodniczący  

Walnego Zgromadzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia 21 grudnia 2011 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz 

upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art  362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 2 pkt 7 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyrazid zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących 

warunkach: 

1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieśd nie więcej niż2.849.632Akcji Własnych, 

2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych oraz pokrycie kosztów ich nabycia może 

wynieśd nie więcej niż 7.124.080,00 zł, 

3) nabycie Akcji Własnych może nastąpid za cenę nie wyższą niż 2,50zł za jedną nabywaną akcję, 

4) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych może nastąpid w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., 

5) nabycie Akcji Własnych może nastąpid za pośrednictwem domu maklerskiego (firmy 
inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) w transakcjach 
giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych, 
 
6)Akcje własne mogą byd także nabywane w drodze wezwania lub wezwao na sprzedaż lub 
zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w Uchwale, ustawie o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, 
 



7) kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego 

utworzonego stosownie do postanowieo ust. 2 niniejszej Uchwały, 

8) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostad przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia 

kapitału zakładowego. 

2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

postanawia utworzyd kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie  

7.266.562zł, przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, 

dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazad na 

utworzony kapitał rezerwowy kwotę7.266.562zł z kapitału zapasowego Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków 

nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd 

Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania 

niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych.  

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w 

granicach i na podstawie niniejszej uchwały, spełniającego warunki Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady w odniesieniu do zwolnieo dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 

5. Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do: 

1) zakooczenia nabywania Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

niniejszej uchwały, 

2) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, w tym przypadku za zgodą Rady 

Nadzorczej. 

6. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakooczeniu nabywania Akcji Własnych w celu 

umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co 

najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. 

§ 2. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia 21 grudnia 2011 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu 

Spółki 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art  430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala co następuje: 

§ 1. 

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wprowadzone uchwałą nr…..Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2011 

roku.  

§ 2. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


