
 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 R&C UNION S.A. 
na dzień 2 lipca 2012 r. 

 
Zarząd Spółki R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej w dniu 3.09.2007 r. do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 
KRS 0000287377, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.840.209 PLN, działając na 
podstawie art. 398 oraz art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 2 lipca 
2012 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION S.A., 
które odbędzie się w Poznaniu, w biurze Zarządu Spółki, przy ul. Stary Rynek 77, 61–772 
Poznań (III piętro, wejście od ul. Franciszkańskiej), z następującym porządkiem obrad: 
 
Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji 
skrutacyjnej. 

3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 

5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wraz z opinią 
biegłego rewidenta. 

6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 wraz ze 
sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki  oraz sprawozdania finansowego  za rok 2011. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
rok obrotowy 2011. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2011.   

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
za rok obrotowy 2011. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 

11) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustalenia 
dnia prawa poboru akcji serii F oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect, jak również w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, 
dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect, jak również w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

15) Zamknięcie obrad. 

 



 

Spółka, zgodnie z art. 4022  Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) przedstawia następujące 
zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 

1. Zgodnie z art. 4061
 Ksh. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko 

osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia 
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 16 czerwca 2012  
r. 

2. Zgodnie z art.4063 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinien nie wcześniej 
niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie 
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, tj. najpóźniej do dnia 18 czerwca 2012 r., zażądać od podmiotu 
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia 
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać 
wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h. 

3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez 
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o 
prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem 
Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie 
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 
11 czerwca 2012 r. 

5. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być 
złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@rcunion.pl. Akcjonariusz 
powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, 
załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi 
potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis 
z KRS. 

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na 
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: 
biuro@rcunion.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
walnego zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie Word lub 
PDF. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień 
złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących 
osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, 
załączając aktualny odpis z KRS. 

7. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu może podczas jego 
trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 



8. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący 
osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez 
pełnomocnika. 

9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego 
Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą 
korespondencyjną. 

10. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać 
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
(składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza). 

11. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą 
fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego 
akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza). 

12. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres e-mail biuro@rcunion.pl, 
powinno być zeskanowane do formatu PDF. Spółka podejmuje odpowiednie działania 
służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności 
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu Akcjonariusze 
udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązani są do przesłania na 
adres e-mail biuro@rcunion.pl na dwie godziny przed Walnym Zgromadzeniem, 
informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa. 

Informacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego 
pełnomocnictwa; 

2) wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte 
pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z 
każdego rachunku, 

3) datę, miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa Walnym 
Zgromadzeniu, 

4) oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w wraz ze wskazaniem numeru 
dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS, 

5) adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone, 
6) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany 

wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia 
pełnomocnictwa, 

7) numer telefonu kontaktowego. 
13. Weryfikacja może polegać również na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub 

elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia 
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia 
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak 
możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do 
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. Po przybyciu 
na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien 



okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego wskazanego w pełnomocnictwie 
oraz oryginał lub potwierdzoną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku 
pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej odpowiedni wydruk treści 
pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z 
właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 
podmiotów. 

14. Akcjonariusze, przedstawiciele i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód 
tożsamości. 

15. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest 
od dnia publikacji tego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.rcunion.pl. 
Posługiwanie się formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza 
nie jest obligatoryjne, a jego przekazanie pełnomocnikowi jest uzależnione wyłącznie od 
woli Akcjonariusza. 

16. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
akcjonariusza. 

17. 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. Zasady wykonywania prawa głosu przez 
pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela 
Akcjonariusza. 

18. Dokumenty, które będą przedstawione walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał 
Walnego Zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia 
zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 kodeksu spółek handlowych. a 
projekty uchwał ponadto będą przekazane w drodze raportu bieżącego. 

19. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej 
Spółki: www.rcunion.pl w zakładce „Dla inwestorów”. 

20. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej powołane zostają 
dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian: 

1) dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki: 
 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.840.209 (trzynaście milionów osiemset 
czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się na: 

a) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje 
zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda, 

b) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

c) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po1,00 zł (jeden złoty) każda, 

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
po 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

e) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 



2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E są akcjami 
nieuprzywilejowanymi”. 

 
2) proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki: 

 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.840.209,-PLN (czternaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych)  i nie więcej niż 23.840.209 
(dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się 
na: 

a) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje 
zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda, 

b) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

c) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po1,00 zł (jeden złoty) każda, 

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 
1,00 zł (jeden złoty) każda, 

e) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

f) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F są 
akcjami nieuprzywilejowanymi”. 

 
21. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie 

wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 77 przez trzy 
dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia., tj. od dnia 27 czerwca 2012 
r. 

22. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać 
rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 
11.30. 



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C 
Union S.A. postanawia powołać Pana _________________________________ na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
  

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C Union S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej 
następujące osoby: __________________________________________  
 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad  
 

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie R&C Union S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w 
następującym brzmieniu:  

Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji 
skrutacyjnej. 

3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 

5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wraz z opinią 
biegłego rewidenta. 

6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 wraz ze 
sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki  oraz sprawozdania finansowego  za rok 2011. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
rok obrotowy 2011. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2011.   

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
za rok obrotowy 2011. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 

11) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustalenia 
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dnia prawa poboru akcji serii F oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect, jak również w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, 
dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect, jak również w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

15) Zamknięcie obrad. 

 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2011 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 
2011. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

  
Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały)  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, 
obejmujące: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę _______________________________ PLN, 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 r.                     
do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości __________________ PLN, 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2011 r. roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ________ PLN, 

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w 
ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 
__________________________________ PLN, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
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§ 2. (uchwały)  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 
 
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 
2011. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 
obrotowy 2011 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na 
podstawie art.  398 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych  postanawia, że strata netto Spółki wykazana w 
zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011, w kwocie ___________________ zł 
(___________________ złotych) zostanie pokryta z ___________________ 

 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Okowiakowi  – Prezesowi  Zarządu  
z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Norbertowi Okowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011 r.  

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stróżykowi – Członkowi  Zarządu  
z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Stróżykowi – Członkowi Zarządu Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Maciejowi Kowalczykowi – Członkowi  Rady Nadzorczej  z 
wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Władysławowi Bator - Członkowi Rady 

Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 
 

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Rafałowi Władysławowi Bator  – Członkowi  Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Woźniakowi - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z 
wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Schabowskiemu - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Krzysztofowi Schabowskiemu – Członkowi  Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jarosławowi Ciobanowi - Członkowi 

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 
 

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Pawłowi Jarosławowi Ciobanowi – Członkowi  Rady 
Nadzorczej  z wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Adamowi Kołodziejczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z 
wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady 

Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 
 

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Jackowi Krzyżaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z 
wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Sojkin - Członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonania obowiązków za rok 2011 
 

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Bogdanowi Sojkin – Członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania 
obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2011 

 
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: 

§ 1. (uchwały) 

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie udziela absolutorium  Panu Andrzejowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  z 
wykonania obowiązków w 2011 r. 

§ 2. (uchwały) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustalenia dnia 
prawa poboru akcji serii F oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect, jak również w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 

§ 1. (uchwały) 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 431 § 1 i § 2 
pkt 2 oraz art. 433 § 1 i art. 436 § 1 w zw. z art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 
1538, z późn. zm.) ("Ustawa o Obrocie"), art. 3 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 6 i art. 41 pkt 1 lit. c 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. 
U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 9 ust. 1 Statutu, 
uchwala co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.840.209,- PLN  (trzynaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 
1.000.000,-PLN  (jeden milion  złoty) i nie wyższą niż 10.000.000,- PLN  (dziesięć 
milionów złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 14.840.209,-PLN (czternaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i nie wyższej niż 23.840.209, -
PLN(dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym  mowa w ust. 1, zostanie 
dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 
10.000.000  (dziesięć milionów), sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 1,-PLN (jeden złoty) każda („Akcje serii F”). 

3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii F równą wartości nominalnej, tj. 1 zł (jeden złoty) za 
jedną za akcję. 

4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki 
przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2011. 
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5. Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa 
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w ramach oferty publicznej i pokryte w całości 
wkładami pieniężnymi. 

6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie 
przysługiwało prawo poboru Akcji serii F ("Prawo Poboru"). Na każdą dotychczasową 
Akcję przypada jedno Prawo Poboru, tj. łącznie z akcji dotychczasowych przypada 
13.840.209 (trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć) Praw 
Poboru. Liczbę Akcji serii F do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru 
ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby Akcji serii F, przez łączną liczbę Praw 
Poboru. Ostateczną liczbę Akcji serii F przydzielanych osobie, która złożyła zapis na 
Akcje serii F w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw 
Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę 
Akcji serii F, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie 
zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

§ 2. (uchwały) 
 

1. Ustala się dzień 12.06.2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji serii F w rozumieniu art. 432 
§ 2 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru Akcji serii F mogą w terminie jego wykonania 
określonym przez Zarząd Spółki, na wypadek nie wykonania prawa poboru przez 
pozostałych Akcjonariuszy, dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii  F w 
liczbie nie większej niż wielkość emisji. Jeżeli suma zapisów dodatkowych przekroczy ilość 
akcji, nie objętych zapisami podstawowymi, Zarząd przydziela Akcje serii F w ramach 
zapisów dodatkowych proporcjonalnie do zgłoszeń. 

3. Akcje nieobjęte Zarząd może przydzielić według swojego uznania, jednak po cenie nie 
niższej niż cena emisyjna. 

§ 3. (uchwały) 
 

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje serii F będą Akcjami zdematerializowanymi w 
rozumieniu Ustawy o Obrocie. 

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dematerializacji podlegać będzie: 

a) 13.840.209 (trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć) Praw 

Poboru, 

b) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów), Praw do Akcji serii F oraz 

c) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów ) Akcji serii F. 

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru Akcji 
serii F, Praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F wskazanych w ust. 2 powyżej w depozycie 
papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych 
czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją. 

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzeniem oferty 
publicznej Akcji serii F oraz ubieganiem się o wprowadzenie Praw Poboru Akcji serii F, 
Praw do Akcji Serii F oraz Akcji Serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – 
rynku NewConnect, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem tego rynku. 
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4. W szczególności upoważnia się Zarząd do: 

a) zaoferowania Akcji serii F w ofercie publicznej w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 434 

Kodeksu spółek handlowych, 

b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii F w tym określenia 

terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, 

c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii F, w tym akcji serii F, które nie zostaną 

objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa 

w art. 436 § 2 KSH. 

 

 

§ 4. (uchwały) 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podwyższeniem kapitału, na podstawie art. 430 
oraz art. 431 § 1 i 2 pkt 2) oraz § 7 w zw. z art. art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
dokonuje zmiany brzmienia § 7 Statutu Spółki i nadaje mu nową, następującą treść: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.840.209,-PLN (czternaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych)  i nie więcej niż 23.840.209 
(dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się 
na: 

a) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje 
zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda, 

b) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

c) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po1,00 zł (jeden złoty) każda, 

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 
1,00 zł (jeden złoty) każda, 

e) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

f) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F są 
akcjami nieuprzywilejowanymi”. 

§ 5. (uchwały) 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w 

całości, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect, jak również w sprawie zmiany Statutu 

Spółki. 
 

Na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. (uchwały)  

7. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.840.209,- PLN (trzynaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 
1.000.000,-PLN  (jeden milion  złoty) i nie wyższą niż 10.000.000,-PLN (dziesięć 
milionów  złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 14.840.209,-PLN (czternaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i nie wyższą niż 23.840.209 
(dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych). 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym  mowa w ust. 1, zostanie 
dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 
10.000.000  (dziesięć  milionów), sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 1,-PLN (jeden złoty) każda („Akcje serii F”). 

9. Z Akcjami serii F nie będą związane szczególne uprawnienia, o których mowa jest w art. 
432 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.  

10. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 

11. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia  2012  roku 
tj. za rok obrotowy 2012. 

§ 2. (uchwały) 

1. Po zapoznaniu sie z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej. Zgodnie z 
opinią Zarządu Spółki, nowa emisja akcji podyktowana jest koniecznością zakończenia 
rozpoczętej  restrukturyzacji Spółki oraz zapewnienia środków na realizację przyjętej 
strategii rozwojowej.  

2. Wszystkie akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, 
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Objecie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 
oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do 
nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów. 

4. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd 
Spółki  do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F  stosownie do zainteresowania objęciem 
akcji oraz wyników rozmów z potencjalnymi inwestorami, po cenie nie niższej niż 1,-PLN 
(jeden złoty). 
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5. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z 
objęciem przez wybranych inwestorów emitowanych akcji. Umowy objęcia akcji serii F 
powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia 
niniejszej Uchwały. Postanawia się dodatkowo, iż w ramach prowadzenia oferty,  Zarząd 
obowiązany jest uzyskać uprzednią akceptację Rady Nadzorczej dla złożenia oferty 
objęcia akcji konkretnemu inwestorowi. 

6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości 
objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w 
Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu 
spółek handlowych. 

§ 3. (uchwały) 

1. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu od dnia ich dematerializacji. 
Dematerializacja akcji serii F nastąpi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, na którym notowana jest część 
wyemitowanych dotychczas akcji Spółki. 

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 
faktycznych przewidzianych przepisami prawa, Regulaminem Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A. oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek 
NewConnect), przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian, w celu wprowadzenia 
akcji serii F do obrotu na tym rynku oraz dematerializacji akcji w depozycie papierów 
wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 
umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii F. 

§ 4. (uchwały) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podwyższeniem kapitału, na podstawie art. 430 
oraz art. 431 § 1 i 2 pkt 2) oraz § 7 w zw. z art. art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
dokonuje zmiany brzmienia § 7 Statutu Spółki i nadaje mu nową, następującą treść: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.840.209,-PLN (czternaście milionów 
osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych)  i nie więcej niż 23.840.209 
(dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się 
na: 

a) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje 
zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda, 

b) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

c) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po1,00 zł (jeden złoty) każda, 

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 
1,00 zł (jeden złoty) każda, 

e) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 
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f) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F są 
akcjami nieuprzywilejowanymi”. 

 
Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. 
w sprawie dalszego istnienia Spółki 

 

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1. (uchwały)  

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek 

określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu R&C UNION S.A., 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 

 
§ 2. (uchwały)  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 


