
 

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 
„PAGED” S.A. W DNIU 17 KWIETNIA 2012 R.: 
 
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z 
dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki 
 
§1 
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 
(słownie: dwa miliony i 00/100) złotych i nie większą niż 14.000.000,00 (słownie: 
czternaście milionów i 00/100) złotych, to jest z kwoty 16.200.002,00 (słownie: 
szesnaście milionów dwieście tysięcy dwa i 00/100) złotych do kwoty nie mniejszej 
niż 18.200.002,00 (słownie: osiemnaście milionów dwieście tysięcy dwa i 00/100) 
złotych i nie większej niż 30.200.002,00 (słownie: trzydzieści milionów dwieście 
tysięcy dwa i 00/100) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden 
milion) i nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji na okaziciela serii 
G, o numerach od 0.000.001 do 7.000.000, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 
każda. 
§2 
Cena emisyjna akcji serii G wynosi 12,60 zł (słownie: dwanaście i 60/100 złotych). 
Akcje serii G objęte zostaną za wkład pieniężny. Dopuszcza się dokonanie 
potrącenia umownego. 
§3 
Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2012 roku. 
§4 
Akcje serii G zostaną zaoferowane w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych (subskrypcja prywatna). Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do 
zaoferowania akcji wybranemu przez Zarząd Spółki podmiotowi lub kilkunastu 
podmiotom, zgodnie ze strategią inwestycyjną Spółki. 
§5 
W interesie Spółki na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych pozbawia 
się akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G.  
 
UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU 
Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki, 
uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru w odniesieniu do akcji serii G, Walne Zgromadzenie podziela stanowisko 
Zarządu Spółki i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.  
§6 
Umowa o objęciu akcji serii G powinna zostać zawarta do dnia 16 lipca 2012 roku. 
§7 
Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia nie później niż do dnia 16 lipca 2012 roku 
umów o objęcie akcji serii G w drodze złożenia oferty objęcia akcji i jej przyjęcia w 
trybie artykułu 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale, oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z emisją 
akcji i przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii G, w tym dookreślenia 
wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 
Kodeksu spółek handlowych. 



 

§8 
Zmienia się §4 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy zapis zastępuje się 
nowym zapisem w brzmieniu: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.200.002,00 (słownie: 

osiemnaście milionów dwieście tysięcy dwa i 00/100) złotych i nie więcej niż 
30.200.002,00 (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy dwa i 00/100) 
złotych i dzieli się na nie mniej niż 9.100.001 (słownie: dziewięć milionów sto 
tysięcy jeden) i nie więcej niż 15.100.001 (słownie: piętnaście milionów sto 
tysięcy jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) 
złote każda, w tym: 
a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na 

okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500, 
b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela 

serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700, 
c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 

0.000.001 do 2.000.000, 
d) 23.801 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset jeden) akcji na okaziciela serii D, 

o numerach od 0.000.001 do 23.801. 
e) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) nie więcej niż 7.000.000 (siedem 

milionów) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 0.000.001 do 
7.000.000. 

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 
3. Zamiana akcji imiennej na akcję na okaziciela wymaga zgody Rady 

Nadzorczej.” 
§9 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu 
spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu 
zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej 
uchwały. 
§10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad uchwałą nr 4: 
- oddano ważne głosy z 4.807.755 akcji, które stanowiły 59,35% kapitału 
zakładowego Spółki, 
- oddano 4.807.755 ważnych głosów, w tym 4.807.755 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z 
dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania 
wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku 
regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji 
 
W związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. 
(„Spółka”) z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: 
§1 
Wyraża się zgodę na: 



 

a) dematerializację akcji Spółki serii G,  
b) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii G.  
§2 
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 
prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia wyemitowanych akcji Spółki 
serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w 
szczególności do: 
a) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 

wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym 
zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW wyemitowanych akcji Spółki serii G,  

b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („GPW”), w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW wyemitowanych akcji 
Spółki serii G.  

c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji 
oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW 
wyemitowanych akcji Spółki serii G. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu nad uchwałą nr 5: 
- oddano ważne głosy z 4.807.755 akcji, które stanowiły 59,35% kapitału 
zakładowego Spółki, 
- oddano 4.807.755 ważnych głosów, w tym 4.807.755 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. 


