
       Zmienione projekty Uchwał nr 27 i  28 ZWZ Armatura Kraków SA  
planowanego na dzień 25.04.2012 r. 

   

 1 

Uchwała nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie:  utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji 

imiennych Spółki serii A2 w celu ich umorzenia oraz przeznaczenia kapitału 

zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 

31 grudnia 2009 r. na ww. kapitał rezerwowy. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie. art. 360 § 2 

pkt 2 i art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 29 ust. 2 i §  31 ust. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników 

oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:  

§1 

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem 

na sfinansowanie nabycia akcji imiennych Spółki serii A2 w celu ich umorzenia, 

tj. na wynagrodzenia dla akcjonariuszy umarzanych akcji serii A2 oraz koszty nabycia akcji.  

2. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej 

z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. w kwocie 586.769,26 zł 

(słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 

dwadzieścia sześć groszy), na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Warunki nabywania przez Spółkę akcji imiennych serii A2 w celu ich umorzenia, 

w tym ewentualne dodatkowe zasady wydatkowania środków z kapitału rezerwowego, 

o którym mowa w ust. 1, określi odrębna uchwała.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 27: 

Proponowana w projekcie uchwały wysokość kapitału rezerwowego przeznaczonego 
na sfinansowanie nabycia akcji imiennych serii A2 w celu ich umorzenia stanowi iloczyn liczby 
akcji tej serii (381.019 akcji) i proponowanego wynagrodzenia za jedną akcję określonego 
na poziomie średniej 6-miesiecznej ceny zamknięcia notowań dziennych akcji Spółki na GPW 
w Warszawie w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. (1,54 zł). 

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Armatura Kraków SA, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę 
Nadzorczą w dniu 12 kwietnia 2012 r. łączna kwota przeniesiona z kapitału zapasowego 
w części utworzonej z zysku za rok 2009 na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania 
nabycia akcji serii A2 nie powinna być wyższa niż 600.000 zł. 

Patrz również uzasadnienie projektu Uchwały nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w celu umorzenia akcji imiennych Spółki serii A2 wraz z określeniem warunków nabycia 
oraz upoważnień dla Zarządu. 
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Uchwała nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w celu umorzenia akcji imiennych Spółki serii A2 

wraz z określeniem warunków nabycia oraz upoważnień dla Zarządu. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 

i art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 8 ust. 2 i § 25 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:  

§1 

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji imiennych Spółki serii A2 

w celu ich dobrowolnego umorzenia na warunkach opisanych poniżej: 

1. Przedmiotem nabycia w celu umorzenia będą w pełni pokryte akcje imienne Spółki serii A2. 

2. Wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy umarzanych akcji serii A2 za 1 (jedną) akcję 

zostanie ustalona na poziomie średniej 6-miesiecznej ceny zamknięcia notowań dziennych 

akcji Spółki na GPW w Warszawie w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r., 

która wynosi 1,54 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze).  

3. Wynagrodzenie akcjonariuszy umarzanych akcji serii A2 wraz z kosztami nabycia tych akcji 

będzie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być 

przeznaczona do podziału, tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego 

przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji serii A2, utworzonego z zysku Spółki 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia powziętej w dniu dzisiejszym. 

4. Łączna liczba nabytych na podstawie niniejszej uchwały akcji własnych Spółki nie może 

przekroczyć 381.019 akcji. 

5. Spółka może nabywać akcje własne serii A2 w celu ich umorzenia do chwili wyczerpania 

środków z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jednak nie dłużej 

niż do 31 marca 2017 roku.  

6. W przypadku gdy środki z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, okażą 

się niewystarczające dla nabycia akcji od wszystkich zainteresowanych akcjonariuszy, 

o nabyciu akcji przez Spółkę od konkretnych akcjonariuszy będzie decydować 

pierwszeństwo wpływu do Spółki oświadczenia akcjonariusza w przedmiocie wyrażenia woli 

zbycia akcji serii A2 w celu ich umorzenia.  

7. Zarząd Spółki zawiadomi akcjonariuszy posiadających akcje serii A2 o treści niniejszej 

uchwały oraz o możliwości, trybie i terminie zawierania umów nabycia akcji własnych 

przez Spółkę.  

8. Akcje własne serii A2 nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną 

umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 i 360 k.s.h. 

W tym celu Zarząd Spółki, uwzględniając wymogi określone w art. 359 § 1 zd. 3 k.s.h., 

zwoła Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad będzie umorzenie akcji i obniżenie 

kapitału zakładowego. 
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§ 2 

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych serii A2 oraz ich umorzeniem 

w drodze obniżenia kapitału zakładowego.  

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabywania 

akcji własnych serii A2 w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa 

oraz niniejszej uchwale. 

3. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich 

obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych 

z nabyciem akcji własnych serii A2 w celu ich umorzenia oraz z umorzeniem tych akcji 

w drodze obniżenia kapitału zakładowego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 28: 

Zgodnie z informacją przedstawianą RN w październiku 2011 r., seria A2 liczy 381.019 akcji 
imiennych (to jest 0,47% kapitału zakładowego), pozostających w posiadaniu 447 akcjonariuszy.  

Mając na uwadze, iż procedura zamiany ww. akcji imiennych na akcje na okaziciela, 
w celu ich dematerializacji jest długotrwała i napotyka liczne problemy w postaci nie złożenia 
przez wszystkich akcjonariuszy podlegających procedurze dokumentów akcji, które muszą być 
przekazane do KDPW (z sytuacją taką Spółka miała do czynienia przy wyodrębnianiu serii akcji 
A1, A3 i A4), intencją Zarządu jest umożliwienie akcjonariuszom serii A2 skorzystania 
z alternatywnego sposobu zadysponowania posiadanymi akcjami imiennymi, tj. zaproponowanie 
możliwości nabycia tych akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia.  

Procedura ta wymaga uzyskania kierunkowej zgody Walnego Zgromadzenia 
na przeprowadzenie przez Spółkę skupu ww. akcji oraz utworzenia przez Walne Zgromadzenie, 
w celu sfinansowania dobrowolnego umorzenia akcji, specjalnego funduszu z części zysku 
za rok obrotowy 2009, który został wcześniej zatrzymany na kapitale zapasowym, w kwocie 
nie wyższej niż 600.000 zł (proponowana wysokość zgodnie z projektem uchwały nr 27 
to 586.769,26 zł). 

W ocenie Zarządu proponowane wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umarzanych powinno być 
odniesione do średniego 6 miesięcznego kursu akcji Spółki z okresu od 1 października 2011 r. 
do 31 marca 2012 r., który wyniósł 1,54 zł (jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze). 

Po nabyciu przez Spółkę od zainteresowanych akcjonariuszy akcji serii A2 w celu umorzenia, 
konieczne byłoby podjęcie przez kolejne Nadzwyczajne albo Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwał o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie akcji i obniżenie kapitału 
byłoby dokonywane jeden raz w danym roku kalendarzowym.  

W dniu 12 marca 2012 roku Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wnioski Zarządu 
w ww. przedmiocie.  

 

 

 


