
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 

NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 21.08.2012 R. 

 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w wyboru komisji skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nicolas Games S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej 
[____________]. 

 

 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nicolas Games S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia [___________________]. 

 

 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2. Wybór członków komisji skrutacyjnej; 

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał; 

5. Przyjęcie porządku obrad; 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2011; 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2011; 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; 
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; 



c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; 

d. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2011; 
e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 
f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków; 
g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 
h. w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia 

Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych; 
i. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nicolas Games S.A. w celu wprowadzenia do Statutu 

zapisów umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału 
docelowego oraz dematerializacji i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

j. w sprawie braku formy dokumentu akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do dematerializacji i 
wprowadzenia do obrotu praw do akcji (PDA) oraz akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego; 

9. Wolne wnioski; 

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna; 

 
 

Uchwała  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2011. 
 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 
 
 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady 
Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy 2011. 

 

 



Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za 
rok obrotowy 2011 w następujący sposób: na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę ___________ zł 
(słownie: ________).   
 
 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu 
Tomaszowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

 

 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi 
Rady Nadzorczej [________________________] z wykonania przez niego obowiązków. 
 
 

Uchwała 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NICOLAS GAMES SA postanawia 
powołać/odwołać  [_____________________________] do składu Rady Nadzorczej Spółki. 
 

 

Uchwała 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki Nicolas Games S.A. w celu wprowadzenia do Statutu zapisów 
umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz dematerializacji 
i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

 



w celu wprowadzenia do Statutu postanowień umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w 
ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 405 § 1, art. 430 i art. 444 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 

1) skreśla się § 7a w obecnym brzmieniu nadając mu nowe następujące brzmienie: 

„§ 7a 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 
docelowego o kwotę 7.049.525 zł  (siedem milionów czterdzieści dziewięć tysiące pięćset 
dwadzieścia pięć złotych) w terminie do  30 lipca 2015 r. 

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być 
pokrywane wkładami pieniężnymi. 

3. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym 
artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego. 

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału 
docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

5. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego za zgodą Radny Nadzorczej. 

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 
a) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych  umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów na mocy których poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z 
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 
b) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w 
ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” 
 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki zmienionego w sposób określony w § 1  

§ 3  

Akcjonariusze są zdania, że upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury 
podwyższenia kapitału służącej pozyskaniu środków dla spółki oraz realizacji zamierzeń Spółki 
przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie 
Nadzorczej Spółki w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno 
umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez koniczności ponoszenia przez 
Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień 
z tym związanych. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie braku formy dokumentu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz 
wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do 

akcji (PDA) oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego  

  

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że akcje emitowane w 
ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr __ z dnia ___ 2012 r.  nie będą 
miały formy dokumentu oraz wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 
czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji praw do 
akcji (PDA) i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 
__ z dnia ___ 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki 
do ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr __ z dnia ___ 2012 r. do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 3. W przypadku wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego 
uchwałą nr __ z dnia ___ 2012 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża 
zgodę na złożenie tych akcji do depozytu. 

  

 

Uchwała  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A. 

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do 
podejmowania czynności z tym związanych 

 

Walne Zgromadzenie Nicolas Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej: „Spółką”, 
działając  

na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:  

§ 1 [Scalenie akcji Spółki]   

1.  Walne Zgromadzenie Nicolas Games S.A., postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu  

niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Spółki prosi akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie 
stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego 
przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki Nicolas 
Games SA stanowiła wielokrotność liczby 100 akcji. 

3.  Walne Zgromadzenie Nicolas Games S.A. na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych 
oznacza nową serią N wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych 
serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M oraz ustala wartość nominalną akcji Nicolas Games SA każdej z serii 
w wysokości 5 złotych (pięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,05 
złotego (pięć groszy) oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Nicolas Games SA 
wszystkich serii z 187.987.341 (sto osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem 



tysięcy trzysta czterdzieści jeden)  do liczby 1.879.873  (jeden milion osiemset siedemdziesiąt 
dziewięć tysiący osiemset siedemdziesiąt trzy), przy zaokrągleniu wysokości kapitału zakładowego do 
pełnej liczby akcji (scalenie akcji).  

  

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]  

1.  Walne  Zgromadzenie Nicolas Games SA upoważnia Zarząd Nicolas Games SA do podejmowania 
wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym 
niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Nicolas Games SA w ten 
sposób, że sto akcji Nicolas Games SA o wartości nominalnej 0,05 złotych (pięć groszy) każda zostanie 
wymienionych na jedną akcję Nicolas Games SA o wartości nominalnej 5 złotych (pięć złotych).  

2.  Walne Zgromadzenie Nicolas Games SA upoważnia Zarząd Nicolas Games SA do wyznaczenia dnia 
(dzień referencyjny) według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Nicolas Games SA o wartości 
nominalnej 0,05 złotych (pięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów 
wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Nicolas Games SA o wartości 5,00 złotych (pięć złotych) 
każda, które w związku ze scaleniem akcji Nicolas Games SA o wartości nominalnej 0,05 złotych (pięć 
groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków 
papierów wartościowych. 

3.  Walne Zgromadzenie Nicolas Games SA upoważnia Zarząd Nicolas Games SA do dokonania 
wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej 
wartości nominalnej akcji Nicolas Games SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na 
indywidualnych  rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Nicolas Games SA. 
Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych SA. 

 

4.   Walne Zgromadzenie Nicolas Games SA upoważnia Zarząd Nicolas Games SA do  wystąpienia z 
wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako organizatora alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia 
scalenia (połączenia) akcji Nicolas Games SA. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany 
akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych SA.  

§ 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]    

Walne Zgromadzenie Nicolas Games S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną 
uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Tomasza Majkę który to akcjonariusz na 
podstawie umowy z Nicolas Games S.A., zawartej w dniu ____________________roku zrzekł się 
swoich praw akcyjnych w Nicolas Games S.A., nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających 
niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom 
tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Nicolas Games S.A. o nowej wartości 
nominalnej 5 zł (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji 
przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki 
uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Nicolas Games S.A. w wysokości 5,00 złotych (pięć 
złotych) oraz wyznaczenia przez Zarząd Nicolas Games S.A. dnia referencyjnego. Wykonanie umowy 
nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Nicolas Games S.A. w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z 
powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Nicolas Games S.A. posiadających w dniu 
referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w 
liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za 
akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), zaś 
uprawnienia Tomasza Majki do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym 
akcje o  wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć 



złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji 
istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów 
scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Nicolas 
Games S.A. może nie dojść do skutku.  

 

§ 4 [Zmiana Statutu]  

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne 
Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH  –  postanawia zmienić w  § 7 Statutu 
Spółki, nadając mu następujące brzmienie:  

 „ 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.399.365 zł (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych ) i dzieli się na 1.879.873 (jeden milion 
osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji, o wartości 
nominalnej 5 zł (pięć złotych ) każda akcja, w tym :  

 1.879.873 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 
pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych ) każda 
akcja.   

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w związku z przekształceniem „Nicolas Games” 

3. Sp. z o.o. w Nicolas Games S.A. przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego 
„Nicolas Games” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub 
poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków 
z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. 

5. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.  
6. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.” 

 

§ 5 [Wejście uchwały w  życie]  ---------------------------------------------------------------- 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek 
prawny w postaci  zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy 
postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego.  

 

Uzasadnienie 

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla 
których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o 
najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w 
stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego 
powodu, w opinii Zarządu Spółki akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko 
mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować 
kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału 
cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzi do 
transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i 
wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności).  

 


