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UCHWAŁA NR ___ 

Walnego Zgromadzenia Spółki  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

 
 Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu 
ogłoszonym na stronie internetowej: www.spcsa.pl. 
 

 
 

UCHWAŁA NR _____ 
Walnego Zgromadzenia 

w sprawie wyłączenia prawa poboru,  
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego  

poprzez emisję akcji serii _____ 
§ 1. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego o kwotę 2 200 000,00 zł to jest z kwoty 7 800 000,00 zł do kwoty 
10 000 000,00 zł w drodze emisji 22 000 000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda akcja, o cenie emisyjnej 0,10 zł za każdą akcję, działając w interesie Spółki, Walne 
Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 
akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji 
prywatnej. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „W związku 
z planami rozwojowymi Spółki niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu 
pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy 
kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie 
nowych projektów inwestycyjnych.” 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR _____ 

Walnego Zgromadzenia  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

 
        Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek 
handlowych postanowiło: 
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 200 000,00 zł to jest z kwoty 7 800 

000,00 zł do kwoty 10 000 000,00 zł 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 22 000 

000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 każda akcja. 
3. Objęcie akcji serii G 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. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 
5. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,10 zł . 
6. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2012 r. 
7. Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 
8. Upoważnia się Zarząd do złożenia inwestorom określonym w ust. 3 powyżej oferty 

objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji w terminie do 

dnia 31 sierpnia 2012 roku. 
 

UCHWAŁA NR _____ 
Walnego Zgromadzenia  

w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 
1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, 

postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 
 
- paragraf siódmy otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

§ 7. 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 
100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda 
akcja.  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 
0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja,  

b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 
od B 1 do B 9.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja, 

c) 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
C o numerach od C 1 do C 2.020.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

d) 2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 2.280.000 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 1 
do E 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

f) 60.700.000 (sześćdziesiąt milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 60.700.000 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

g) 22.000.000 ( dwadzieścia dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii G 
o numerach od G 1 do G 22.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja. 

2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez 
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed rejestracją Spółki. 
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UCHWAŁA NR _____ 
Walnego Zgromadzenia Spółki  

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu  
w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect”  

akcji serii G 
 
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na 
dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu 
„NewConnect” akcji serii G. 

 
UCHWAŁA NR _______ 

Walnego Zgromadzenia Spółki  
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych 

i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii G 
 

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich 
czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach 
alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji Spółki serii G,  a w szczególności, ale nie 
wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G.  

 
 

UCHWAŁA NR _______ 
Walnego Zgromadzenia Spółki 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki 
 

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych 
upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem 
zmian Statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia. 

 
 

 


