
 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

 
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA 
 
Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS 0000358293 („Emitent”,„Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 
399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: 
 
07 maja 2012 roku, o godz. 10.00 
w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu (60-835), ul. Mickiewicza 31 
 
 
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 
 
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje: 

1. otwarcie obrad, 
2. wybór Przewodniczącego i Protokolanta NWZ, 
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
4. przyjęcie porządku obrad, 
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie  zmiany Statutu Spółki 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zawarcia 
umów z Członkami Zarządu Spółki, 

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji serii B 
z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz w sprawie wprowadzenia akcji serii B do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i akcji 
serii E Spółki i wprowadzenie akcji serii B oraz akcji serii E oraz praw do akcji serii E 
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

8. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 
9. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki, 
10. wolne wnioski, 
11. zamknięcie obrad. 

 
 
III. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 



 

 

 
W związku z projektowaną zmianą postanowień Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 §2 KSH, 
Zarząd wskazuje brzmienie zmienianych i dodawanych postanowień Statutu Spółki. 
 
Aktualne brzmienie: 

„§6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  472.200,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące 

dwieście złotych) 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 
000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja, 

b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach 
od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, 

c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 
numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, 

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii 
D o numerach 000001 do 472000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja. 

3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zmiany akcji imiennych 

na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. 
5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i 

niepieniężnym. 
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia  wartości 

nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. 
7. Kapitał zakładowy może być obniżany w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie 

wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w 
przypadku podziału przez wydzielenie. 

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych 
wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i akcje na 
okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, 
w drodze ich nabycia przez Spółkę. 

9. Tryb  i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość,  termin i sposób 
wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułem umorzenia jego 
akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego, 
określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”  

 
Nowe brzmienie: 
 

„§6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 497.200,00 zł (czterysta 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie więcej niż 597.200,00 zł (pięćset 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 



 

 

a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 
000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja, 

b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o 
numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 
numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, 

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii 
D, o numerach 000001 do 472.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

e) nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 
(milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o numerach od 000001 do 
1.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zmiany akcji imiennych 

na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. 
5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i 

niepieniężnym. 
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia  wartości 

nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. 
7. Kapitał zakładowy może być obniżany w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie 

wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w 
przypadku podziału przez wydzielenie. 

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych 
wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i akcje na 
okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, 
w drodze ich nabycia przez Spółkę. 

9. Tryb  i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość,  termin i sposób 
wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułem umorzenia jego 
akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego, 
określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”  

 
 

IV. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 
 

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień 
Rejestracji”) jest 21 kwietnia 2012 roku. 
 

2. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
 
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”. 
 



 

 

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze 
Spółki, którzy: 
 

a) w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych - w Dniu Rejestracji tj. 21 
kwietnia 2012 roku są wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki; 

b) w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – w Dniu Rejestracji na 
rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od 
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są 
zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  
 
Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 07 kwietnia 2012 roku) 
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 
23 kwietnia 2012 roku). 

 
Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych 
zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni 
powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 2, 4, 5 
maja 2012 roku nieodpłatnie, a także zostanie udostępniona pocztą elektroniczną po 
podaniu adresu, na który lista powinna być wysłana. 
 
 
V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

 
1. Informacje ogólne 

 
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi 
Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną 
należy mieć na uwadze, że: 

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: 
biuro@inno-gene.pl, 

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za 
moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono 
do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu 
Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w 
dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00, 

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości 
skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie 
dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki. 



 

 

 
 

2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 
wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje 
dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia 
można uzyskać w siedzibie biura Zarządu Spółki, tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań lub 
na stronie internetowej Spółki www.inno-gene.pl. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem 
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi 
akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Michałem Kaszubą numer telefonu 61 646 92 82, tel. 
kom. 501 403 576. 
 
 

3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
zgromadzenia 

 
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni 
przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2012 roku. Do żądania 
winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać 
będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi 
łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo 
świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze 
zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać 
przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. 
 
Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. 
Mickiewicza 31, 60-835 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie 
żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest 
zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być 
przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro@inno-gene.pl. 
 
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku 
obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na 
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 

http://www.inno-gene.pl/


 

 

dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na 
braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone 
ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie. 
 
 

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem zgromadzenia 

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie 
winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone 
dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień 
złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo 
depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi 
projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres 
biura Zarządu Spółki, tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań. 
 
Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym 
terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w 
tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą 
elektroniczną, na adres biuro@inno-gene.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób 
ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać 
przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie 
projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są 
niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.  
 
Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w 
terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu 
poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym 
zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. 
 
 

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

 
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad.  
 



 

 

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, 
przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Nadzwyczajnego 
Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad. 
 
 

6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania 
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu 
pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez 
pełnomocnika 

 
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w 
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  
 
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego 
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować 
więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 
 
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której 
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, 
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas 
znajdują zastosowanie poniższe zasady: 

1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu, 

2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, 

3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, 
4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i 
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.  
 
Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien 
zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie 
umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później 
jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. 
Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. 
Mickiewicza 31, 60-835 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce 
zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane 
Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem 
poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@inno-gene.pl. 
 
Zawiadomienie powinno zawierać: 
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych 



 

 

do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,  
1) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL 

mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku 
podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),  

2) imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika, 
3) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,  
4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z 
5) mocodawcą,  
6) datę udzielenia pełnomocnictwa,  
7) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest 

udzielane, 
8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia 

pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych 
pełnomocników, 

9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne. 
 
Do faxu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez 
akcjonariusza w formacie PDF, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub 
mahtml zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
 
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka 
niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie 
odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego 
wskazując na braki zawiadomienia.  
 
Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych 
wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania 
pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W 
szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby 
z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. 
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w 
sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) 
przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu 
dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z 
prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to 
pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: biuro@inno-gene.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie 
internetowej www.inno-gene.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez 
akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku 
korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych 
pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa. 
 



 

 

7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
 

8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 
przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej 

 
 

VI. PROJEKTY UCHWAŁ 
 

UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia: 7 maja 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

 
Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 
następuje: 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego postanawia wybrać 
Pana______. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Protokolanta postanawia wybrać Pana 
_______. 
 
 

UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia: 7 maja 2012 roku 

w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: 

1. otwarcie obrad, 
2. wybór Przewodniczącego i Protokolanta NWZ, 
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
4. przyjęcie porządku obrad, 
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie  zmiany Statutu Spółki 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zawarcia 
umów z Członkami Zarządu Spółki, 

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji serii B 
z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz w sprawie wprowadzenia akcji serii B do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i akcji 
serii E Spółki i wprowadzenie akcji serii B oraz akcji serii E oraz praw do akcji serii E 



 

 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

8. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 
9. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki, 
10. wolne wnioski, 
11. zamknięcie obrad. 

 
UCHWAŁA NR___ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia: 7 maja 2012 roku 
w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w 

drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie  zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia 

pełnomocnictwa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zawarcia umów z 
Członkami Zarządu Spółki 

 
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 KSH i 432 KSH oraz art. 310 § 2 KSH 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INNO-GENE S.A.” z siedzibą w Poznaniu uchwala co 
następuje: 
 

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 25.000,00 zł 
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż: 125.000,00 zł (sto dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych),  do kwoty nie niższej niż 497.200,00 zł (czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie wyższej niż 597.200,00 zł (pięćset 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), w drodze emisji nie mniej niż 
250.000  (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 (milion dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja (Akcje serii E). 

2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym i zostaną 
zdematerializowane. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 
określenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii E z obowiązkiem zasięgnięcia opinii 
Zarządu w tym przedmiocie. 

4. Objęcie Akcji serii E nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w drodze subskrypcji 
prywatnej. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte z podmiotem lub 
podmiotami wybranymi przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do dnia: 15 czerwca 
2012 roku.  

5. Wyłącza się w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji 
serii E w stosunku do posiadanych akcji.  
 
Opinia Zarządu w sprawie pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz 
ustalenia ceny emisyjnej: 
 



 

 

„Zgodnie z wymogami artykułu 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd 
przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody 
pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do 
akcji nowej emisji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej proponowanego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
 
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E jest 
uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością 
pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój 
działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową 
strategią rozwoju Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 
Akcji Serii E stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi 
akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec 
podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. 
Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i 
zwiększenie dynamiki rozwoju. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji pozwoli 
pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo niedługim czasie, a 
mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i 
skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla 
umocnienia jej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.  
 
Cenę emisyjną należy ustalić w sposób możliwie najprecyzyjniej oddający wartość 
Spółki w momencie emisji akcji serii E. Cel ten najlepiej zostanie spełniony, gdy o 
cenie emisyjnej decydować będzie Zarząd, gdyż organ ten posiada możliwość 
elastycznego działania i dopasowania wysokości ceny emisyjnej do wartości Spółki w 
momencie emisji. ” 
 

6. Akcje serii E po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z  zysku Spółki, jak 
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012. 

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowanie Akcji 
serii E, w szczególności: 
a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 
b) uzyskanie zgody Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów, 

którym Spółka zaoferuje objęcie Akcji serii E, 
c) złożenia oferty objęcia Akcji serii E wybranym przez Zarząd podmiotom 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, zgodnie  z art. 431 §2 KSH, na zasadach 
przyjętych w niniejszej uchwale, 

d) zawarcia umów o objęcie akcji, 
e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 

zakładowego, stosownie do treści  art. 310 §2 w zw. z 431 §7 KSH.   



 

 

9. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 Statutu 
Spółki i otrzymuje brzmienie: 

 
„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 497.200,00 zł (czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie więcej niż 597.200,00 zł (pięćset 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 
a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 

od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, 

b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o 
numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
C, o numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D, o numerach 000001 do 472.000, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, 

e) nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 
(milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o numerach od 000001 do 
1.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zmiany akcji 

imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. 
5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i 

niepieniężnym. 
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia  wartości 

nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. 
7. Kapitał zakładowy może być obniżany w drodze zmiany statutu poprzez 

zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części 
akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji 
innych wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i 
akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego 
umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. 

9. Tryb  i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość,  termin i sposób 
wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułem umorzenia jego 
akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału 
zakładowego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” 

 
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustanawia Piotra 

Karola Potempę pełnomocnikiem Spółki do złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji 
serii E na rzecz Członków Zarządu Spółki oraz do reprezentowania Spółki przy 
zawieraniu umowy objęcia Akcji serii E z Członkiem Zarządu Spółki, a także do 
zawarcia ewentualnej umowy co do potrącenia przez akcjonariusza będącego 



 

 

Członkiem Zarządu spółki wierzytelności wobec Spółki z tytułu należnej wpłaty na 
poczet akcji. 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki 
postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E. 

 
 

UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia: 7 maja 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji serii B z akcji imiennych 
na akcje na okaziciela oraz w sprawie wprowadzenia akcji serii B do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INNO-GENE S.A.” z siedzibą w Poznaniu uchwala, co 
następuje: 
 

1. W związku ze zmianą (konwersją) akcji serii B z akcji imiennych na akcje na 
okaziciela, zmianie ulega §6 Statutu Spółki, który otrzymuje następując treść: 

 
„§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 497.200,00 zł (czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie więcej niż 597.200,00 zł (pięćset 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 
a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o 
numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, 

c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C, o numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, 

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D, o numerach 000001 do 472.000, o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

e) nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 
1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o numerach 
od 000001 do 1.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja. 

3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zmiany akcji 

imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. 



 

 

5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i 
niepieniężnym. 

6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia  wartości 
nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. 

7. Kapitał zakładowy może być obniżany w drodze zmiany statutu poprzez 
zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części 
akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji 
innych wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i 
akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego 
umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. 

9. Tryb  i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość,  termin i sposób 
wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułem umorzenia jego 
akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału 
zakładowego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” 

 
2. Akcje serii B po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki zostanie 
dokonana z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu 
do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu obejmującej zmianę akcji serii B z akcji 
imiennych na akcje na okaziciela. 
 

 
UCHWAŁA NR___ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia: 7 maja 2012 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i akcji serii E Spółki i 

wprowadzenie akcji serii B oraz akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INNO-GENE S.A.” z siedzibą w Poznaniu uchwala, co 
następuje: 
 

1. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii B oraz serii E Spółki oraz praw do 
akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz 
upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia 
Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych 



 

 

mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B oraz serii E oraz praw do 
akcji serii E. 
 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania 
wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu 
wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii B oraz serii E oraz praw do akcji 
serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o 
wprowadzenie akcji na okaziciela serii B oraz serii E oraz praw do akcji serii E Spółki 
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.” 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia: 7 maja 2012 roku 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana:__________  z funkcji członka 
Rady Nadzorczej Spółki.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA NR___ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia: 7 maja 2012 roku 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana:__________  z funkcji członka 
Rady Nadzorczej Spółki.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia: 7 maja 2012 roku 

w sprawie  powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 



 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią:__________  na funkcję 
członka Rady Nadzorczej Spółki.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA NR___ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

z dnia: 7 maja 2012 roku 
w sprawie  powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią:__________  na funkcję 
członka Rady Nadzorczej Spółki.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia: 7 maja 2012 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INNO-GENE S.A.” z siedzibą w Poznaniu uchwala, co 
następuje: 

 
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, 
zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 7 maja 
2012 roku. 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 



 

 

VII. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA 
 

Pełnomocnictwo 

(akcjonariusz będący osobą fizyczną) 

 

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL,  numer Dokumentu tożsamości) 

_________________________________________________________________________ 

zamieszkały/a,______________________________________________________________ 

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL,  numer Dokumentu tożsamości) 

_________________________________________________________________________ 

zamieszałemu/ej____________________________________________________________ 

 

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przeze mnie 

akcji spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

zwołanym na dzień 07 maja 2012 roku. 

 

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych. 

 

 

 

Imię Nazwisko-Podpis 

 

 

 

 



 

 

 

Pełnomocnictwo 

(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną) 

 

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości) 

_________________________________________________________________________ 

uprawniony do reprezentacji (Nazwa, REGON, Nazwa Rejestru i numer w rejestrze) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL,  numer Dokumentu tożsamości) 

_________________________________________________________________________ 

zamieszałemu/ej____________________________________________________________ 

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przez (Nazwa) 

_________________________________________________________________________ 

akcji spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 

zwołanym na dzień 07 maja 2012 roku. 

 

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych. 

 

 

 

 

Funkcja w strukturze akcjonariusza, Imię Nazwisko- Podpis 

 


