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, UCHWALANR5 
, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
, Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 
, z dnia 11 stycznia 2012 roku 

, w sprawie podjecie uchwaly w sprawie obnizenia kapitalu zakladowego poprzez o, obnizenie wartosci nominalnej jednej akcji, dokonanie podzialu akcji (split akcji) oraz 
zmiany statutu Spolki z tym zwiazanej. 
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Podjeta w glosowaniu jawnym. Liczba akcji, z kt6rych oddano wazne glosy nad uchwala w 
ilosci 689.406 (szescset osiemdziesiat dziewiec tysiecy czterysta szesc), ------------------------

Procentowy udzial akcji, z ktorych oddano wazne glosy, w kapitale zakladowym 
wynosi 60,48% (szescdziesiat i czterdziesci setnych procenta). ---------------------------------

Laczna liczba waznych glosow - 689.406 (szescset osiemdziesiat dziewiec tysiecy 
czterysta szesc), w tym glosy: -------------------------------------------------------------------------
za 689.406 (szescset osiemdziesiat dziewiec tysiecy czterysta szesc), -------------------------

przeciw -- 0, -----------------------------------------------------------------------------------------------
wstrzymuj'l.cych si~ -- O. ----------------------------------------------------------------------------------
Zgloszone sprzeciwy -- O. ---------------------------------------------------------------------------------

Dzialajac na podstawie art 455 § 1 i 2 oraz art. 430 Kodeksu spolek handlowych oraz § 25 
ust 2 pkt 6 oraz ust 3 pkt 3 Statutu Spolki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

nast~puje: --------------------------------------------------------------------------------------------------~'" 

§ 1 

[Obnizenie kapitalu zakladowego Spolki] 
1. Obniza sie kapital zakladowy Spolki w drodze zmiany Statutu Spolki, 0 kwote 11.398,53,
(jedenascie tysiecy trzysta dziewiecdziesiat osiem zlotych i piecdziesiat trzy grosze), z kwoty 
2.747.045,73,- (dwa miliony siedemset czterdziesci siedem tysiecy czterdziesci piec zlotych 
siedemdziesiat trzy grosze) do kwoty 2.735.647,20,- (dwa miliony siedemset trzydziesci piec 
tysiecy szescset czterdziesci siedem zlotych i dwadziescia groszy) przez zmniejszenie 
wartosci nominalnej kazdej akcji 0 kwote 1 grosza (jeden grosz), z kwoty 2,41 zl (dwa zlote 
czterdziesci jeden groszy) kazda do kwoty 2,40 zl (dwa zlote i czterdziesci groszy) kazda, ---
2. Kwote obnizenia kapitalu zakladowego okreslona w ust I niniejszej Uchwaly przenosi sie 
na kapital rezerwowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat przyszlych okresow. ----
3. Obnizenie kapitalu zakladowego nastepuje bez wyplaty srodkow na rzecz akcjonariuszy. -

§2 

[eel obnizenia kapitalu zakladowego Spolki]
 
Obnizenia kapitalu zakladowego Spolki 0 kwote 11.398,53,- (jedenascie tysiecy trzysta
 
dziewiecdziesiat osiem zlotych piecdziesiat trzy grosze) dokonuje sie w celu restrukturyzacji
 
kapitalow wlasnych, ktora umozliwic ma przeprowadzenea podzialu (splitu) akcji Spolki. ----

§3 

[Podzial (split) akcji Spolki] 
1. Z uwzglednieniem dokonanego na mocy postanowien § 1 niniejszej Uchwaly obnizenia 
kapitalu zakladowego Spolki, dokonuje sie podzialu (splitu) akcji poprzez obnizenie, 
okreslonej zgodnie z § 1 niniejszej Uchwaly nowej wartosci nominalnej akcji Spolki z kwoty 
2,40,- (dwa zlote czterdziesci groszy) na 0,24,- (dwadziescia cztery grosze) oraz zwiekszenie 
liczby akcji tworzacych kapital zakladowy do 11.398.530 (jedenascie milionow trzysta 
dziewiecdziesiat osiem tysiecy piecset trzydziesci ) akcji. ------------------------------------------
2. Podzial akcji (split) zostaje dokonany w ten sposob, ze wymienia sie jedna akcje 0 

okreslonej w § 1 niniejszej Uchwaly nowej wartosci nominalnej 2,40,- (dwa zlote czterdziesci 
groszy) na 10 (slownie: dziesiec) akcji 0 wartosci nominalnej 0,24,- (dwadziescia cztery 

grosze). -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. W zwiazku z podzialern akcji nie dokonuje sie zmiany wysokosci kapitalu zakladowego 

Sp61ki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§4 

[ Zmiana Statutu Sp61ki] 
W zwiazku z obnizeniem kapitalu zakladowego 0 kwote okreslona w § 1 niniejszej Uchwaly 
oraz dokonanym w § 3 niniejszej Uchwaly podzialem akcji postanawia sie zmienic § 7 ust 1 
Statutu Spolki w ten spos6b, ze dotychczasowa tresc w brzmieniu: ------------------------------
" §7 

...	 ~ital .zakladowy .S~~lki. ~nosi 2?47.045::3,~ (dwa miliony. si~de.m~et czterdziesci 
:'~iedemtysl~cy czterdziesci Pl~C zlotych siedemdziesiat trzy grosze) 1 dzieli sie na 1.043.710 
~eden milion czterdziesci trzy tysiace siedemset dziesiec) akcji zwyklych na okaziciela serii 
~~ 0 wartosci nominalnej 2,41,- (dwa zlote czterdziesci jeden groszy) kazda, pokrytych w 

. ~ . alosci przed zarejestrowaniem Spolki oraz 96.143 (dziewiecdziesiat szesc tysiecy sto 
<, ~ czterdziesci trzy) akcje zwykle na okaziciela serii B 0 wartosci nominalnej 2,41 zl (dwa zlote 

czterdziesci jeden groszy) kazda, pokrytych w calosci przed zarejestrowaniem podwyzszenia 
k pitalu zakladowego w drodze emisji akcji serii 8." -----------------------------------------------~	ast'\Pic nowa trescia w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------
,,§7 
l.Kapital zakladowy Spolki wynosi 2.735.647,20,- (dwa miliony siedemset trzydziesci piec 

tysiecy szescset czterdziesci siedem zlotych i dwadziescia groszy) i dzieli sie na 10.437.100 
(dziesiec milion6w czterysta trzydziesci siedem tysiecy sto) akcji zwyklych na okaziciela serii 
A 0 wartosci nominalnej 0,24,- (dwadziescia cztery grosze) kazda, pokrytych w calosci przed 
zarejestrowaniem Spolki oraz 961.430 (dziewiecset szescdziesiat jeden tysiecy czterysta 
trzydziesci) akcje zwykle na okaziciela serii B 0 wartosci nominalnej 0,24,- (dwadziescia 
eztery grosze) kazda, pokrytych w calosci przed zarejestrowaniem podwyzszenia kapitalu 
zakladowego w drodze emisji akcji serii 8." ----------------------------------------------------------

§5 

Uehwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. -----------------------------------------------------------

Uchwala Nr 6
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Sp61ka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 
z dnia 11 stycznia 2012 roku
 

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie przez Sp6lk~ akcji wlasnych w celu umorzenia
 
oraz upowaznienie Zarzadu do nabycia akcji wlasnych
 

Podjeta w glosowaniu jawnym. Liczba akcji, z kt6rych oddano wazne glosy nad uchwala w 
ilosci 689.406 (szescset osierndziesiat dziewiec tysiecy czterysta szesc). ------------------------

Procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wazne glosy, w kapitale zakladowyrn 
wynosi 60,48% (szescdziesiat i czterdziesci setnych procenta). ---------------------------------

Laczna liczba waznych glosow - 689.406 (szescset osiemdziesiat dziewiec tysiecy 
ezterysta szesc), w tym glosy: -------------------------------------------------------------------------
za 689.406 (szescset osierndziesiat dziewiec tysiecy czterysta szesc), -------------------------

przeciw -- 0, -----------------------------------------------------------------------------------------------

l 1 
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niniejszej 
wstrzyrnujacych sie - O. ---------------------------------------------------------------------------------- 2) odstapi 
Zgloszone sprzeciwy - o. --------------------------------------------------------------------------------- zgoda Rad 

6. W eel 
Dzialajac na podstawie art 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spolek handlowych oraz § 25 ust Wlasnyeh 
3 pkt 7 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje: ---------------------- obrad obe 

§1. oraz obniz 
1. Wyrazic zgode na nabycie przez Spolke akcji wlasnych Spolki ("Akcje Wlasne") na 
nastepujacych warunkach: --------------------------------------------------------------------------------
1) Iaczna liczba nabywanych Akcji Wlasnych moze wyniesc nie wiecej niz 2.849.632 (dwa Niniejsza 1 
miliony osiemset czterdziesci dziewiec tysiecy szescset trzydziesci dwie) Akcje Wlasne, ---- w Statucie 
2) laczna kwota przeznaezona na nabyeie Akeji Wlasnych oraz pokryeie koszt6w ich nabyeia uchwala m 
rnoze wyniesc nie wiecej niz 7.124.080,- (siedem rnilionow sto dwadziescia eztery tysiace 
osiemdziesiat) zlotych, ------------------------------------------------------------------------------------
3) nabyeie Akeji Wlasnyeh moze nastapic za eerie nie nizsza niz 1,90,- (jeden zloty )---
dziewiecdziesiat groszy) i nie wyzsza niz 2,50, - (dwa zlote piecdziesiat groszy) za jedna ~niejsza I 
nabywana akcje, -------------------------------------------------------------------------------------------- ..,; 
4) nabycie przez Spolke Akcji Wlasnych moze nastapic w tenninie do dnia 30 czerwca 2012S 
(trzydziestego czerwca dwa tysiace dwunastego) roku, ------------------------------------------~~0~ 
5) nabycie Akeji Wlasnych moze nastapic za posrednictwem domu maklerskiego (firmy ! 

\inwestycyjnej w rozumieniu przepis6w 0 obrocie instrumentami finansowymi) w transakcjach \ 
gieldowych i pozagieldowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych, '~ 

6) Akcje wlasne moga bye takze nabywane w drodze wezwania lub wezwan na sprzedaz lub w sprawh
zamiane Akcji Spolki na warunkach okreslonych w Uchwale, ustawie 0 ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 0 

spolkach pub1icznych, -------------------------------------- ---------------------------------------------------
7) kwota przeznaezona na nabycie Akcji Wlasnych zostanie pokryta z kapitahi rezerwowego Podjeta W i
utworzonego stosownie do postanowien ust. 2 niniejszej Uchwaly, ------------------------------- ilosci689.~
8) Akcje Wlasne nabyte przez Spolke moga zostac przeznaezone wylacznie do umorzenia i Proe
obnizenia kapitalu zakladowego. ------------------------------------------------------------------------ wynosi 60,4 
2. Walne Zgromadzenie, dzialajac na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spolek handlowych, 

LilC3
postanawia utworzyc kapital rezerwowy - "kapital rezerwowy na nabycie akcji wlasnych", w czterysta sa 
kwocie 7.266.562,- (siedem milionow dwiescie szescdziesiat szesc tysiecy piecset za 689.4J
szescdziesiat dwa) zlotych, przeznaezony na sfinansowanie nabywania Akcji Wlasnych, wraz przecIW 
z kosztami ieh nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwaly. Walne wstrzymujll
Zgromadzenie postanawia przekazac na utworzony kapital rezerwowy kwote 7.266.562, Zgloszone $
(siedem milionow dwiescie szescdziesiat szesc tysiecy piecset szescdziesiat dwa) zlote z 
kapitalu zapasowego Sp6lki. ----------------------------------------------------------------------------- Dzialajac [ 
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upowaznia Zarzad Spolki do ustalenia szczegolowych Zgromadze:
warunk6w nabyeia Akcji Wlasnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz 
upowaznia Zarzad Spolki do dokonywania wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych 
zmierzajacych do wykonania niniejszej uchwaly, w tym do zawarcia z firma inwestycyjna 
umowy w sprawie skupu Akcji Wlasnych. ------------------------------------------------------------ Upowaznia
4. Walne Zgromadzenie upowaznia Zarzad Spolki do uchwalenia programu skupu akeji uwzglednia
wlasnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwaly, spelniajacego warunki 

Zgromadze
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 (dwudziestego drugiego 
grudnia dwa tysiace trzeciego) r. wykonujacego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnien dla program6w odkupu i stabilizacji 
instrumentow finansowych. ------------------------------------------------------------------------------- Niniejsza I
5. Zarzad Sp6lki, majac na celu interes Spolki, uprawniony jest do: ------------------------------
1) zakonczenia nabywania Akeji Wlasnych przed tenninem, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 4 

I 
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niniejszej uchwaly, ----------------------------------------------------------------------------------------
2) odstapienia od nabywania Akcji Wlasnych w calosci lub w czesci, w tym przypadku za 
zgoda Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------
6. W celu umorzenia Akcji Wlasnych, niezwlocznie po zakonczeniu nabywania Akcji 
Wlasnych w celu umorzenia, Zarzad Spolki zwola Walne Zgromadzenie Spolki z porzadkiem 
obrad obejmujacyrn co najmniej podjecie uchwal/y w sprawie umorzenia Akcji Wlasnych 
oraz obnizenia kapitalu zakladowego Spolki w wyniku umorzenia Akcji Wlasnych. -----------

§ 2.
 
Niniejsza Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca od dnia zarejestrowania zmian
 
wStatucie Spolki wynikajacych z obnizenia kapitalu zakladowego i splitu akcji dokonanego
 
uchwala nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzieta w dniu 11 stycznia 2012 r.
 

§ 3. 

J 
'~niejsza Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. ---------------------------------------------
, -', 
~ 

UCHWALANR7
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spelka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 
z dnia 11 stycznia 2012 roku
 

w sprawie upowa:inienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
 
Statutu Spolki
 

Podjeta w glosowaniu jawnym. Liczba akcji, z kt6rych oddano wazne glosy nad uchwala w 
ilosci 689.406 (szescset osierndziesiat dziewiec tysiecy czterysta szesc), ------------------------

Procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wazne glosy, w kapitale zakladowym 
wynosi 60,48% (szescdziesiat i czterdziesci setnych procenta). ---------------------------------

Laczna liczba waznych glos6w - 689.406 (szescset osiemdziesiat dziewiec tysiecy 
czterysta szesc), w tym glosy: -------------------------------------------------------------------------
za 689.406 (szescset osierndziesiat dziewiec tysiecy czterysta szesc), -------------------------

przeciw -- 0, -----------------------------------------------------------------------------------------------
vvstrzyrnuj'lcych si~ -- O. ----------------------------------------------------------------------------------
Zgloszone sprzeciwy -- o. ---------------------------------------------------------------------------------

Dzialajac na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spolek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala co nastepuje: ------------------------------------------------------------------

§l. 

Upowaznia Rade Nadzorcza Spolki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spolki 
uwzgledniajacego zmiany wprowadzone uchwala nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2012 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2. 

Niniejsza Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, ----------------------------------------------
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Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakonczono. Do niniejszego 
protokolu zostala dolaczona lista akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu oraz 
pelnornocnictwa: udzielone dla Jana Mironika z dnia 15 grudnia 2011 roku udzielone przez ~ 
Wojciecha Grzybowskiego i Pawla Sikorskiego, dzialajacych w imieniu BBI Capital NFl 
Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie oraz z dnia 15 grudnia 2011 roku udzielone przez 
Grzegorza Leszczynskiego i Lukasza Jagiello, dzialajacych w imieniu Domu Maklerskiego 
IDM Spolki Akcyjnej z siedziba w Krakowie, pelnomocnictwo substytucyjne z dnia 15 
grudnia 2011 roku udzielone przez Grzegorza Leszczynskiego i Lukasza Jagiello, 
dzialajacych w imieniu Domu Maklerskiego IDM Spolki Akcyjnej z siedziba w Krakowie w 
oparciu 0 pelnomocnictwo z dnia 02 grudnia 2011 roku Spolki Akcyjnej Idea Y Fundusz 
Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych oraz pelnomocnictwo z dnia 13 
grudnia 2011 roku Ministra Skarbu Panstwa, pelnomocnictwo substytucyjne Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Skarbu Panstwa z dnia 19 grudnia 2011 roku dla Andrzeja 
Dworzyckiego. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty tego aktu placone przelewem ponosi "HARDEX" Spolka Akcyjna w Krosnie 

()drzailskim. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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